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Верховна Рада України 

1. Горелов С. В Раде насчитали 9 депутатов, которые зря 

получают зарплату  [Электронный ресурс] / Сергей Горелов // Fakty. ua 

: [веб-сайт]. – 2021. – 7 янв. — Электрон. данные. Наведено дані 

Комітету виборців України (КВУ) щодо відвідування у 2020 році  

народними депутатами пленарних засідань Верховної Ради України (ВР 

України). Зокрема, надано інформацію щодо участі у голосуваннях 

народних депутатів Степана Івахіва, Олександра Бакумова (депутатська 

група "За майбутнє"), Олександра Дубінського  (фракція "Слуга народу"), 

Вадима Рабіновича, Ігоря Абрамовича (фракція "Опозиційна платформа - 

За життя"), Олександра Гереги, Ігоря Палиці (депутатська група "За 

майбутнє"), Дмитра Шенцева та Андрія Деркача (позафракційні). Також 

зазначено, що найчастіше ігнорували голосування у парламенті народні 

депутати групи "За майбутнє" та фракції "Опозиційна платформа - За 

життя".  Текст: https://politics.fakty.ua/365160-v-rade-naschitali-9-

deputatov-kotorye-zrya-poluchayut-zarplatu        

https://politics.fakty.ua/365160-v-rade-naschitali-9-deputatov-kotorye-zrya-poluchayut-zarplatu
https://politics.fakty.ua/365160-v-rade-naschitali-9-deputatov-kotorye-zrya-poluchayut-zarplatu
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2. Пархомчук Т. Сокира політичного блуду : монобільшовики 

- загроза нацбезпеці? / Тетяна Пархомчук // Україна молода. – 2021. – 6 

січ. (№ 2). – С. 4.  Проаналізовано політичну ситуацію в Україні, зокрема, 

розглянуто розстановку політичних сил у Верховній Раді України (ВР 

України) дев'ятого скликання та наведено думки політичних експертів 

щодо можливості дострокового припинення повноважень нинішнього 

складу парламенту та оголошення дострокових парламентських виборів. 

Зокрема, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала 

висловив думку, що "у Верховній Раді більше не має бути так званої 

монобільшості" і "з парламенту мусять піти випадкові люди, вони не 

повинні більше ухвалювати рішення, які не відповідають ні  національній 

безпеці, ні інтересам громадян".   Текст: 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3682/180/153385/  

3. Список народних депутатів, які скористалися правом 

отримання коштів для компенсації вартості оренди житла 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 5 січ. (№ 1). – 

Електрон. дані.  Подано список народних депутатів України дев'ятого 

скликання, які скористалися правом отримання коштів для компенсації 

вартості оренди житла або винайму готельного номера у четвертому 

кварталі 2020 року. Текст: http://www.golos.com.ua/article/340363 

Див. також : 5 

Перший Заступник Голови Верховної Ради України 

Див. : 4 

Законотворчість 

4. За найкращі результати ЗНО - іменні стипендії 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 5 січ. (№ 1). – 

Електрон. дані.   Йдеться про проект Постанови "Про встановлення 

іменних стипендій Верховної Ради України учасникам зовнішнього 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3682/180/153385/
http://www.golos.com.ua/article/340363
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незалежного оцінювання, які отримали найвищий результат" (№ 4563), 

зареєстрований у Верховній Раді України (ВР України) групою народних 

депутатів. Один із авторів проекту, Перший заступник Голови ВР 

України Руслан Стефанчук зазначив, що "у розвиток ініціативи 

Президента України щодо підтримки талановитої молоді проектом 

постанови пропонується встановити іменні стипендії Верховної Ради 

України, що будуть виплачуватися учасникам ЗНО, які отримали 

максимальний бал та вступили до вітчизняних закладів вищої освіти". 

Руслан Стефанчук наголосив, що таким чином "держава буде 

підтримувати тих, хто найкраще склав тест та обрав український заклад 

вищої освіти", та висловив сподівання, що встановлення таких стипендій 

мотивуватиме студентів до успіхів у навчанні та здобуття якісних знань.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/340394  

5. Особливості служби в Апараті ВРУ: подано законопроект 

[Електронний ресурс] // Юридична газета. – 2021. – 5 cіч. – Електрон. 

дані. Йдеться про зареєстрований у Верховній Раді України (ВР України) 

законопроект № 4530-1 "Про особливості служби в Апараті Верховної 

Ради України" щодо загальних засад діяльності служби в Апараті ВР 

України. Окреслено вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад 

парламентської державної служби, та врегульовано питання фінансового 

забезпечення діяльності парламентської служби. Зазначено, що мета 

законопроекту -  на рівні окремого закону підвищити ефективність 

роботи Апарату та посилити його кадровий потенціал, що матиме 

прямий вплив на покращання діяльності ВР України. Текст: https://yur-

gazeta.com/golovna/osoblivosti-sluzhbi-v-aparati-vru-podano-zakonoproekt-

.html  

6. Парламенту пропонують врегулювати законний обіг 

конопель в Україні [Електронний ресурс] // Юридична газета. – 2021. – 

5 cіч. – Електрон. дані. Йдеться про поданий на розгляд Верховної Ради 

http://www.golos.com.ua/article/340394
https://yur-gazeta.com/golovna/osoblivosti-sluzhbi-v-aparati-vru-podano-zakonoproekt-.html
https://yur-gazeta.com/golovna/osoblivosti-sluzhbi-v-aparati-vru-podano-zakonoproekt-.html
https://yur-gazeta.com/golovna/osoblivosti-sluzhbi-v-aparati-vru-podano-zakonoproekt-.html
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України (ВР України) законопроект № 4553 про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних 

цілях, науково-технічній діяльності та промисловості. Зокрема, 

законопроектом пропонується: створити нормативні умови для 

законного обігу конопель у визначених законом цілях, зокрема, для їх 

використання в медичній практиці, науково-технічній діяльності та в 

промисловості;   встановити вимоги та визначити особливості 

контрольованого обігу конопель у визначених сферах діяльності відповідно 

до вимог міжнародного права; врегулювати питання, що стосуються 

організації діяльності з обігу конопель на кожному етапі такого обігу, 

включаючи, серед іншого, операції з ввезення, вивезення, транспортування 

територією України, зберігання та реалізації конопель; забезпечити 

можливість пацієнтам придбавати та зберігати медичні коноплі для 

застосування в лікувальних цілях згідно з медичними показаннями 

відповідно до виданого лікарем рецепту тощо. Текст: https://yur-

gazeta.com/golovna/parlamentu-proponuyut-vregulyuvati-zakonniy-obig-

konopel-v-ukrayini.html   

7. Підсумки законодавчої роботи Верховної Ради у 2020 році 

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

Голос України. – 2021. – 5 січ. (№ 1). – Електрон. дані.   Йдеться про 

законодавчу роботу Верховної Ради України (ВР України) в 2020 році, 

зокрема, про кількість проведених пленарних засідань; кількість 

голосувань;  кількість розглянутих та ухвалених законопроектів, а також 

відправлених на доопрацювання та знятих з розгляду. Також надано 

інформацію про суб'єктів законодавчих ініціатив; засідання 

парламентських комітетів; діяльність тимчасових парламентських 

комісій, створених у 2020 році. Подано інфографіку щодо законодавчого 

процесу у ВР України дев'ятого скликання в 2020 році.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340393   

https://yur-gazeta.com/golovna/parlamentu-proponuyut-vregulyuvati-zakonniy-obig-konopel-v-ukrayini.html
https://yur-gazeta.com/golovna/parlamentu-proponuyut-vregulyuvati-zakonniy-obig-konopel-v-ukrayini.html
https://yur-gazeta.com/golovna/parlamentu-proponuyut-vregulyuvati-zakonniy-obig-konopel-v-ukrayini.html
http://www.golos.com.ua/article/340393
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8. Стандартизація юридичної термінології [Електронний 

ресурс] // Голос України. – 2021. – 5 січ. (№ 1). – Електрон. дані.   

Йдеться про експертні слухання "Європейська практика стандартизації 

юридичної термінології та її застосування в Україні", проведені у 

дистанційному форматі Інститутом законодавства Верховної Ради 

України (ВР України) спільно з Національною комісією зі стандартів 

державної мови. У своєму виступі народний депутат України, академік 

Національної академії наук України (НАН України) Олександр Копиленко 

вказав на важливість досягнення оптимальної впорядкованості юридичної 

термінології на національному та міжнародному рівнях, а виконувач 

обов’язків директора Інституту законодавства, член-кореспондент НАН 

України Євген Бершеда наголосив, що європейський досвід уніфікації 

термінологічних одиниць може бути застосований у практиці 

українського законотворення, юридичного перекладу міжнародних 

нормативно-правових актів та кодифікації термінології у нормативно-

правових та лексикографічних джерелах. Заступник голови Національної 

комісії зі стандартів державної мови Володимир Мозгунов зауважив, що 

сам факт створення Національної комісії зі стандартів державної мови 

як нового центрального органу виконавчої влади є свідченням того, що 

держава усвідомлює значення опрацювання і впровадження мовних 

стандартів у професійній сфері спілкування та в творенні нормативно-

правових документів. Учасники слухань обговорили питання використання 

європейського досвіду уніфікації юридичної термінології, осучаснення 

юридичної термінології в умовах трансформації національної правової 

системи, застосування фемінітивних форм. Акцентовано увагу, що 

головним орієнтиром і кінцевою метою стандартизації має бути 

створення досконалої, несуперечливої, зрозумілої правової комунікації 

системи юридичних термінів, застосування якої сприятиме підвищенню 
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рівня якості українського законодавства.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340364   

Див. також : 9, 10 

Парламентські комітети та фракції 

9. Наши дети будут видеть нас лузерами, оставившими в 

наследство самую слабую экономику Европы, - Гетманцев 

[Электронный ресурс] // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 5 янв. — 

Электрон. данные. Наведено оприлюднені у блозі на сайті "Гордон" 

коментарі голови Комітету Верховної Ради України (ВР України) з 

питань фінансів, податкової та митної політики Данили Гетманцева 

щодо останніх законодавчих ініціатив у податковій сфері, які стали 

причиною протестів представників малого бізнесу. Парламентарій 

висловив думку про необхідність встановлення справедливих правил для 

всіх громадян – як для працівників бюджетної сфери, так і для бізнесу.  

Текст: https://fakty.ua/365034-nashi-deti-budut-videt-nas-luzerami-

ostavivshimi-v-nasledstvo-samuyu-slabuyu-ekonomiku-evropy---getmancev    

10. Хочуть розширити підстави для надання допомоги по 

частковому безробіттю на період карантину [Електронний ресурс] / 

Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України // Голос України. – 2021. – 

6 січ. (№ 2). – Електрон. дані.  Йдеться про засідання Комітету 

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

захисту прав ветеранів, під час якого ухвалено рішення рекомендувати 

парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроект № 

3010а "Про внесення змін до статті 47-1 Закону України "Про зайнятість 

населення" щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період 

карантину, встановленого Кабінетом Міністрів для запобігання 

поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб". Як повідомив 

голова підкомітету з питань регулювання трудових відносин та 

http://www.golos.com.ua/article/340364
https://fakty.ua/365034-nashi-deti-budut-videt-nas-luzerami-ostavivshimi-v-nasledstvo-samuyu-slabuyu-ekonomiku-evropy---getmancev
https://fakty.ua/365034-nashi-deti-budut-videt-nas-luzerami-ostavivshimi-v-nasledstvo-samuyu-slabuyu-ekonomiku-evropy---getmancev
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зайнятості населення Микола Бабенко, який очолював робочу групу з 

підготовки законопроекту до другого читання, під час опрацювання 

документа надійшла велика кількість поправок, більшість з яких робоча 

група пропонує врахувати у порівняльній таблиці. Народні депутати 

також розглянули низку законопроектів щодо доцільності їх включення до 

порядку денного сесії. Зокрема, Комітет ухвалив рішення включити до 

порядку денного сесії законопроект № 4031 "Про внесення змін до Закону 

України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення розміру 

пенсійних виплат" і альтернативний до нього проект № 4031-1.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340447  

Див. також : 1, 7, 14-17, 19 

Народні депутати України 

11. Алексеева И. "Глубоко шокирован событиями в 

Капитолии": Порошенко намекнул на вину Трампа  [Электронный 

ресурс] / Ирина Алексеева // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 7 янв. — 

Электрон. данные. Наведено коментарі у Telegram-каналі п'ятого 

Президента України, народного депутата Петра Порошенка щодо 

масових заворушень у Вашингтоні, під час яких прихильники Президента 

США Дональда Трампа намагалися зірвати засідання Конгресу США, 

присвяченого підтвердженню результатів президентських виборів та 

перемоги на них Джозефа Байдена. Петро Порошенко, зокрема, зазначив, 

що це "справжній виклик для американської демократії" та "чітке 

підтвердження жахливих наслідків політичної безвідповідальності, 

насильницької і егоїстичної риторики". Політик висловив переконання що 

"американський народ встане на захист демократії, свободи і 

правопорядку", і запевнив, що Україна солідарна зі США у цій боротьбі.  

http://www.golos.com.ua/article/340447
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Текст: https://politics.fakty.ua/365131-gluboko-shokirovan-sobytiyami-v-

kapitolii-poroshenko-nameknul-na-vinu-trampa  

12. Алексеева И. Порошенко съязвил по поводу Зеленского  

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

2021. – 1 янв. — Электрон. данные.  Йдеться про новорічне привітання 

народного депутата України, п’ятого Президента України Петра 

Порошенка. У своєму відеозверненні політик згадав подвижництво 

медиків у боротьбі з епідемією коронавірусу, подвиг військових і 

волонтерів, відповідальність благодійників.  Петро  Порошенко побажав 

співвітчизникам колективного імунітету від коронавірусу, а всій Україні 

"імунітету від вірусу популізму і непрофесіоналізму, безглуздості і 

безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком 

раніше". Текст: https://politics.fakty.ua/364742-poroshenko-syazvil-po-

povodu-zelenskogo 

13. Алексеева И. "Стала понимать" [Электронный ресурс] / 

Ирина Алексеева // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 1 янв. — Электрон. 

данные. В оприлюдненому в Instagram новорічному привітанні народний 

депутат України Єлизавета Ясько зокрема зазначила, що в 2020 році 

"почала розуміти політичні процеси, відчувати і бачити різні складові 

політичних ситуацій". Парламентарій наголосила, що "їй пощастило в 

цьому році зібрати навколо себе унікальну команду помічників і радників, з 

якими я відчуваю, що ми разом - сила". Текст: 

https://politics.fakty.ua/364735-stala-ponimat-zapodozrennaya-v-romane-s-

saakashvili-yasko-pohvastalas-dostizheniem   

14. Гал И. В "Слуге народа" захотели отменить 

запланированный локдаун [Электронный ресурс] / Ирина Гал // Fakty. 

ua : [веб-сайт]. – 2021. – 5 янв. — Электрон. данные. Наведено допис у 

”Телеграм” народного депутата України від фракції ”Слуга народу”, 

голови підкомітету з питань місцевих податків і зборів Комітету 

https://politics.fakty.ua/365131-gluboko-shokirovan-sobytiyami-v-kapitolii-poroshenko-nameknul-na-vinu-trampa
https://politics.fakty.ua/365131-gluboko-shokirovan-sobytiyami-v-kapitolii-poroshenko-nameknul-na-vinu-trampa
https://politics.fakty.ua/364742-poroshenko-syazvil-po-povodu-zelenskogo
https://politics.fakty.ua/364742-poroshenko-syazvil-po-povodu-zelenskogo
https://politics.fakty.ua/364735-stala-ponimat-zapodozrennaya-v-romane-s-saakashvili-yasko-pohvastalas-dostizheniem
https://politics.fakty.ua/364735-stala-ponimat-zapodozrennaya-v-romane-s-saakashvili-yasko-pohvastalas-dostizheniem
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Верховної Ради України (ВР України) з питань фінансів, податкової та 

митної політики Мар’яна Заблоцького, який висловив думку, що 

оголошений з 8 по 24 січня 2021 року локдаун слід скасувати або серйозно 

пом’якшити. Парламентарій зауважив, що з усіх місць у лікарнях, 

виділених для пацієнтів з коронавірусною інфекцією, вільні 84 %, а також 

закликав уряд змінити позицію щодо заборони на продаж непродовольчих 

товарів (побутової хімії, білизни тощо). Текст: 

https://politics.fakty.ua/364971-v-sluge-naroda-zahoteli-otmenit-

zaplanirovannyj-lokdaun   

15. Добров В. Медведчук раскритиковал заявление Ляшко о 

российской вакцине [Электронный ресурс] / Владимир Добров // Fakty. 

ua : [веб-сайт]. – 2021. – 4 янв. — Электрон. данные. Наведено 

коментарі народного депутата України, голови політради партії 

"Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука щодо заяви 

головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка про те, що 

російська вакцина від коронавірусу "Супутник V" не може бути допущена 

до використання в Україні, оскільки третя фаза її випробувань далека від 

завершення. Парламенетарій заявив, що наразі жодна вакцина в світі не 

пройшла третю фазу випробувань, та звинуватив українських 

висопосадовців у нерозумінні ситуації і непрофесіоналізмі. Текст: 

https://politics.fakty.ua/364942-medvedchuk-raskritikoval-zayavlenie-lyashko-

o-rossijskoj-vakcine   

16. Добров В. "Слуга народа" Зеленского уступила свое 

лидерство в рейтингах ОПЗЖ Медведчука, – Зубченко  [Электронный 

ресурс] / Владимир Добров // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 2 янв. — 

Электрон. данные. Наведено коментарі політичного публіциста 

Олександра Зубченка щодо результатів соціологічного опитування фонду 

"Демократичні ініціативи", які свідчать про зростання рейтингу партії 

"Опозиційна платформа - За життя", очолюваної народним депутатом 

https://politics.fakty.ua/364971-v-sluge-naroda-zahoteli-otmenit-zaplanirovannyj-lokdaun
https://politics.fakty.ua/364971-v-sluge-naroda-zahoteli-otmenit-zaplanirovannyj-lokdaun
https://politics.fakty.ua/364942-medvedchuk-raskritikoval-zayavlenie-lyashko-o-rossijskoj-vakcine
https://politics.fakty.ua/364942-medvedchuk-raskritikoval-zayavlenie-lyashko-o-rossijskoj-vakcine
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України Віктором Медведчуком. Пояснюючи зростання рейтингу 

"Опозиційної платформи - За життя", політичний експерт зауважив, що 

Віктор Медведчук став єдиним політиком, хто увійшов у топ-5 усіх 

рейтингів найвпливовіших людей України. Текст: 

https://politics.fakty.ua/364797-sluga-naroda-zelenskogo-ustupila-svoe-

liderstvo-v-rejtingah-opzzh-medvedchuka-zubchenko  

17. Лісовський Б. Гостинці для дітей та військових 

[Електронний ресурс] / Богдан Лісовський// Голос України. – 2021. – 5 

січ. (№ 1). – Електрон. дані.   Йдеться про роботу з виборцями на своєму 

виборчому окрузі народного депутата України від фракції "Слуга народу", 

члена Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань аграрної 

та земельної політики Тетяни Грищенко. Серед пріоритетних напрямків 

діяльності Тетяни Грищенко - допомога творчим дитячим організаціям, 

що функціонують на території виборчого округу, а також всебічна 

підтримка учасників АТО/ООС та їхніх родин.  Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/340395   

18. Нехай Бог береже і направляє Україну...  [Електронний 

ресурс]  // Голос України. – 2021. – 6 січ. (№ 2). – Електрон. дані.   

Наведено привітання народного депутата України, п'ятого Президента 

України Петра Порошенка із другою річницею підписання Томосу для 

Православної церкви України (ПЦУ). Петро Порошенко зазначив, що для 

нього було "великою честю і радістю" разом із Предстоятелем ПЦУ 

Митрополитом Епіфанієм брати участь у церемонії підписання і вручення 

Томосу у Стамбулі, та подякував усім, хто доклав зусиль і всіляко сприяв 

досягненню цієї великої спільної мети. "Нехай Бог береже і направляє 

Україну, нашу Православну церкву й усіх нас. Слава Господу! І слава 

Україні!", - наголошено у привітанні. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340462 

https://politics.fakty.ua/364797-sluga-naroda-zelenskogo-ustupila-svoe-liderstvo-v-rejtingah-opzzh-medvedchuka-zubchenko
https://politics.fakty.ua/364797-sluga-naroda-zelenskogo-ustupila-svoe-liderstvo-v-rejtingah-opzzh-medvedchuka-zubchenko
http://www.golos.com.ua/article/340395
http://www.golos.com.ua/article/340462
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19. Рибальченко В. Просить переглянути рішення про локдаун 

[Електронний ресурс] / Володимир Рибальченко // Голос України. – 

2021. – 6 січ. (№ 2). – Електрон. дані.  Йдеться про депутатське 

звернення народного депутата України від фракції "Слуга народу" Сергія 

Штепи до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з приводу оголошення з 8 

січня локдауну та урядової постанови про деякі обмеження на цей період, 

а саме заборону торгівлі будь-якими товарами, крім продуктів 

харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення та засобів 

гігієни. Парламентарій висловив думку, що ситуація із захворюванням на 

COVID-19 в Україні не є катастрофічною, а локдаун має дуже складні 

наслідки для малого і середнього бізнесу. Сергій Штепа зауважив, що під 

час локдауну певна частина бізнесу припинить існування, що призведе до 

зростання безробіття, зменшення надходжень до бюджету та виїзду 

людей за кордон. Народний депутат просить розглянути всі його 

аргументи та пропозиції і закликає запроваджувати локдаун тільки тоді, 

коли справді немає іншого виходу.  Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/340461  *коміт 

Див. також : 1, 8, 9 
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