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Верховна Рада України 

1. Бесперстова О. ”Судебное преследование генерала 

Назарова может праздновать только Россия”: авторитетне военные, 

эксперты и дипломаты США обратились к властям Украины с 

заявлением  [Электронный ресурс] / Ольга Бесперстова // Fakty. ua : 

[веб-сайт]. – 2021. – 11 янв. — Электрон. данные.  Йдеться про 

оприлюднену на прес-конференції у Вашингтоні 11 січня 2021 року  спільну 

заяву авторитетних військових, експертів і дипломатів щодо справи 

генерала Назарова, якого звинувачують у службовій недбалості, що 

призвела до тяжких наслідків, пов’язаних із терористичним актом - 

збиттям бойовиками у ніч з 13 на 14 червня 2014 року над Луганськом 

літака Іл-76 МД, В адресованій Президенту України Володимиру 

Зеленському, Верховній Раді України (ВР України) і Раді національної 

безпеки і оборони (РНБО) заяві під назвою ”Заява занепокоєння щодо 
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цивільної криміналізації рішень бойового командира і його вплив на безпеку 

і західну підтримку України” міститься заклик ”забезпечили ретельний 

розгляд цього питання на найвищому рівні, максимально враховуючи 

глибоку занепокоєність дуже багатьох високопоставлених і досвідчених 

бойових командирів України”, а також вказано, що подібні справи  слід 

розглядати у військовому трибуналі за участі журі з досвідчених 

військовослужбовців. У заяві наголошено, що ”судове переслідування 

генерала Назарова в Україні та криміналізація рішень бойового командира 

- це те, чому може радіти і що може святкувати тільки Росія”.  Текст: 

https://world.fakty.ua/365438-sudebnoe-presledovanie-generala-nazarova-

mozhet-prazdnovat-tolko-rossiya-avtoritetnye-voennye-eksperty-i-diplomaty-

ssha-obratilis-k-vlastyam-ukrainy-s-zayavleniem  

2. Верховна Рада заслухає уряд з питання тарифів для 

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

України // Голос України. – 2021. – 15 січ. (№ 6). — Електрон. дані. 

Йдеться про нараду щодо врегулювання ситуації з тарифами на 

газопостачання та електроенергію для населення, яка відбулася у 

Верховній Раді України (ВР України) під головуванням Голови ВР України 

Дмитра Разумкова та за участі представників депутатських фракцій та 

груп, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, представників 

профільних відомств. Дмитро Разумков, зауваживши, що 

”тарифоутворення – це зона відповідальності Кабінету Міністрів”, 

водночас закликав ”напрацювати єдину концепцію врегулювання” для 

того, щоб ”всі громадяни нашої держави розуміли, як це буде 

відбуватися”. Представники парламенту заслухали інформацію 

керівництва уряду про заходи, які плануються для врегулювання ситуації з 

підвищенням тарифів на газопостачання та електроенергію для 

населення, та підтримали пропозицію Дмитра Разумкова заслухати на 

Погоджувальній раді депутатських фракцій та груп 25 січня, а також на 

https://world.fakty.ua/365438-sudebnoe-presledovanie-generala-nazarova-mozhet-prazdnovat-tolko-rossiya-avtoritetnye-voennye-eksperty-i-diplomaty-ssha-obratilis-k-vlastyam-ukrainy-s-zayavleniem
https://world.fakty.ua/365438-sudebnoe-presledovanie-generala-nazarova-mozhet-prazdnovat-tolko-rossiya-avtoritetnye-voennye-eksperty-i-diplomaty-ssha-obratilis-k-vlastyam-ukrainy-s-zayavleniem
https://world.fakty.ua/365438-sudebnoe-presledovanie-generala-nazarova-mozhet-prazdnovat-tolko-rossiya-avtoritetnye-voennye-eksperty-i-diplomaty-ssha-obratilis-k-vlastyam-ukrainy-s-zayavleniem
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пленарному засіданні ВР України 26 січня Прем’єр-міністра України з 

доповіддю про заходи для врегулювання цієї ситуації.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340723 

3. Горелов С. После совещания у Разумкова принято 

окончательное решение по тарифам на газ [Электронный ресурс] / 

Сергей Горелов // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 13 янв. — Электрон. 

данные. Йдеться про нараду з питання формування тарифів на газ, 

проведену Головою Верховної Ради України (ВР України) Дмитром 

Разумковим за участі лідерів парламентських фракцій, Прем'єр-міністра 

України Дениса Шмигаля, в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка та 

голови НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва. Прем'єр-міністр проінформував 

про рішення щодо запровадження державного регулювання цін на газ із 

лютого на період карантину, а також зазначив, що  уряд має намір 

запропонувати монетизацію субсидії замість скасованої пільги на оплату 

електроенергії. За результатами наради вирішено заслухати Прем'єр-

міністра України з доповіддю про заходи для врегулювання ситуації з 

підвищенням тарифів на Погоджувальній раді депутатських фракцій та 

груп 25 січня, а також на пленарному засіданні ВР України 26 січня. 

Текст: https://ukrainenews.fakty.ua/365637-posle-sovecshaniya-u-razumkova-

prinyato-okonchatelnoe-reshenie-po-tarifam-na-gaz 

4. Кількість незаконно утримуваних громадян на тимчасово 

окупованих територіях збільшується [Електронний ресурс] // Голос 

України. – 2021. – 14 січ. (№ 5). — Електрон. дані. Йдеться про зустріч 

Уповноваженого Верховної Ради України (ВР України) з прав людини 

Людмили Денісової з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства 

Швеція в Україні Тобіасом Тибергом щодо активізації співробітництва зі 

Швецією у сфері захисту прав людини. Сторони обговорили питання 

звільнення цивільних заручників і військовополонених, зокрема Людмила 

Денісова проінформувала, що продовжується системна робота з так 

http://www.golos.com.ua/article/340723
https://ukrainenews.fakty.ua/365637-posle-sovecshaniya-u-razumkova-prinyato-okonchatelnoe-reshenie-po-tarifam-na-gaz
https://ukrainenews.fakty.ua/365637-posle-sovecshaniya-u-razumkova-prinyato-okonchatelnoe-reshenie-po-tarifam-na-gaz
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званими ”уповноваженими з прав людини” ОРДЛО у двох напрямах – 

переведення осіб, які були засуджені до початку військової агресії на 

Донбасі, та передача кримінальних справ з тимчасово окупованих 

територій Донецької та Луганської областей. Окремо Людмила Денісова 

та Тобіас Тиберг порушили питання щодо звільнення 109 громадян 

України, які перебувають у незаконному ув’язненні на території 

Російської Федерації (РФ) та тимчасово окупованого Криму, а також 

дотримання прав громадян, в тому числі кримських татар, які після 

тимчасової окупації залишилися проживати на півострові та зазнають 

утисків окупаційної влади. Омбудсман повідомила про досягнення 

домовленості, що ”за можливості пан Тобіас посприяє в організації 

зустрічі з Головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції АннЛінде 

під час її перебування в Україні 18 - 19 січня 2021 року”.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340668 

5. Коваленко С. Як забезпечити справедливі ціни і зберегти 

ринкові підходи? [Електронний ресурс] / Сергій Коваленко // Голос 

України. – 2021. – 15 січ. (№ 6). — Електрон. дані. Йдеться про 

ситуацію навколо формування тарифів на житлово-комунальні послуги. 

Під час засідання Кабінету Міністрів України (КМ України) Прем’єр-

міністр Денис Шмигаль доручив Міненерго, Мінекономіки та Мін’юсту 

невідкладно підготувати проект постанови про запровадження 

тимчасового державного регулювання ціни на газ на період карантинних 

обмежень або до завершення цього опалювального сезону. Питання 

тарифів обговорили і на спеціальній нараді у Верховній Раді України (ВР 

України), після завершення якої своє бачення врегулювання ситуації 

висловили Голова ВР України Дмитро Разумков і представники 

депутатських фракцій та груп. Зокрема, голова партії ”Слуга народу”, 

перший заступник керівника депутатської фракції ”Слуга народу” 

Олександр Корнієнко, коментуючи рішення про встановлення верхньої ціни 

http://www.golos.com.ua/article/340668
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на газ 6, 99 гривні за кубометр на період карантину чи опалюваного 

сезону, запропонував ”провести перемовини з міжнародними партнерами, 

адже вільний ринок газу є однією з умов співпраці з міжнародними 

фінансовими організаціями”. Натомість співголова фракції ”Європейська 

солідарність” Артур Герасимов закликав провести позачергове засідання 

ВР України, під час якого ухвалити зміни до Державного бюджету, 

збільшивши на сім мільярдів гривень обсяг коштів на фінансування 

субсидій, а також наголосив, що головна вимога ”Європейської 

солідарності” – за жодних обставин не повертати Україну на ”газову 

голку” Росії. Народний депутат від фракції ”Батьківщина” Олексій 

Кучеренко заявив, що оголошена урядом знижена ціна кубометра газу в 

розмірі 6, 99 гривні є необґрунтованою, а також висловив свою думку 

щодо причин тарифної кризи. На необхідності ухвалення законопроектів, 

які дадуть змогу врегулювати тарифну проблему, акцентував увагу 

співголова фракції ”Опозиційна платформа – За життя” Юрій Бойко, 

який нагадав, що фракція вже зареєструвала законопроект № 2126 ”Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань 

оподаткування в межах формування ціни на природний газ для потреб 

населення”, який, за його словами, дозволить на двадцять відсотків 

зменшити вартість газу, який продається населенню. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340730  

6. Омбудсман звернулася із поданням щодо правових 

гарантій медичної допомоги [Електронний ресурс] // Голос України. – 

2021. – 12 січ. (№ 3). – Електрон. дані.  Йдеться про зареєстроване у 

Конституційному Суді України (КСУ) конституційне подання 

Уповноваженого Верховної Ради України (ВР України) з прав людини 

Людмили Денісової про визнання неконституційними окремих положень 

законів України, які стосуються сфери охорони здоров’я в умовах 

реалізації медичної реформи та подолання пандемії COVID-19. Омбудсман 

http://www.golos.com.ua/article/340730
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у своєму Telegram-каналі зазначила, що складнощів у протидії хворобі 

завдали, зокрема, певні законодавчі зміни, а також започаткована у 2017 

році медична реформа, що відбувається одночасно із реформами 

децентралізації та адміністративно-територіального устрою. Людмила 

Денісова акцентувала увагу, що "у статті 49 Конституції України 

закріплено основоположні принципи щодо права кожного на охорону 

здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування", та наголосила, що 

"держава повинна створювати умови для ефективного і доступного для 

всіх громадян медичного обслуговування, а наявна мережа державних і 

комунальних закладів охорони здоров’я не може бути скорочена".  Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/340559 

7. Таран С. Политическое родео / Серафима Таран // Фокус. – 

2021. – № 1/2 (15 янв.). — С. 20-21. Наведено прогнози політичних 

експертів щодо розвитку політичної ситуації в Україні, зокрема, щодо 

можливості розпуску Верховної Ради України (ВР України) та оголошення 

дострокових парламентських виборів, а також відставки уряду на чолі із 

Денисом Шмигалем. Наведено коментарі щодо ситуації в парламенті 

Голови ВР України Дмитра Разумкова та голови парламентської фракції 

”Слуга народу” Давида Арахамії. Окреслено перспективи законодавчої 

роботи ВР України в 2021 році, який, за словами народного депутата 

України, голови партії ”Слуга народу” Олександра Корнієнка, стане 

”роком відновлення економіки і культури”. Для цього, за словами голови 

фракції ”Слуга народу” Давида Арахамії вже у січні ВР України спробує 

”ударним темпом ухвалити великі реформи”, серед яких: амністія 

капіталів, створення бюро економічної безпеки та трансформація 

Служби безпеки України (СБУ). А заступник голови фракції ”Слуга 

народу” Євгенія Кравчук зауважила, що в зв’язку зі зменшенням кількості 

пленарних засідань, не вдалося ухвалити деякі  рішення, наприклад, Закон 

про всеукраїнський референдум. 

http://www.golos.com.ua/article/340559
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Див. також : 19, 26, 36, 40 

Голова Верховної Ради України 

8. Дмитро Разумков вручив відзнаки парламенту 

працівникам Управління державної охорони [Електронний ресурс] / 

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

16 січ. (№ 7). – Електрон. дані. Йдеться про зустріч Голови Верховної 

Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова із працівниками Управління 

державної охорони (УДО). Дмитро Разумков привітав працівників УДО із 

професійним святом і нагородив військовослужбовців відзнаками ВР 

України за вагомий внесок у забезпечення охорони органів державної влади 

України і посадових осіб, зразкове виконання військового обов’язку та 

високий професіоналізм. Глава парламенту наголосив на важливості 

роботи працівників УДО, адже саме "від неї багато в чому залежить 

функціонування державних інституцій" та їх ефективність”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340824 

9. Дмитро Разумков: ”Територіальна цілісність і для України, 

і для Молдови – не просто слова” [Електронний ресурс] / Прес-служба 

Апарату Верхов. Ради України // Голос України. – 2021. – 14 січ. (№ 5). 

— Електрон. дані. Йдеться про зустріч Голови Верховної Ради України 

(ВР України) Дмитра Разумкова із Президентом Республіки Молдова 

Маєю Санду, яка перебувала в Україні із офіційним візитом. Сторони 

обговорили питання захисту територіальної цілісності та суверенітету й 

впровадження системних реформ, а також перспективи 

міжпарламентської співпраці. Дмитро Разумков зазначив, щоУкраїну та 

Молдову об’єднує не тільки спільний кордон та минуле, а й європейське 

майбутнє та виклики сьогодення. Коментуючи ситуацію на Сході 

України, глава парламенту зауважив, що попри зусилля Президента 

України, ВР України та міжнародних партнерів, на жаль, на лінії 

зіткнення продовжують гинути військовослужбовці та мирні громадяни. 

http://www.golos.com.ua/article/340824
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Під час обговорення роботи антикорупційних органів ДмитроРазумко 

відзначив, що незважаючи на певні недоліки, їхня діяльність для багатьох 

є стримуючим фактором, та проінформував про кроки, які здійснює ВР 

України для забезпечення ефективної протидії корупції. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340665    

10. Пасова Т. Київ та Кишинів відновлюють діалог 

[Електронний ресурс] / Тетяна Пасова // Голос України. – 2021. – 13 січ. 

(№ 4). – Електрон. дані. Йдеться про офіційний візит в Україну 

Президента Молдови Маї Санду, в ході якого вона зустрілася із 

Президентом України Володимиром Зеленським, Головою Верховної Ради 

України (ВР України) Дмитром Разумковим та Прем’єр-міністром 

Денисом Шмигалем. Текст: http://www.golos.com.ua/article/340587 

11. 13 січня Литва відзначає День пам’яті захисників свободи 

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

Голос України. – 2021. – 14 січ. (№ 5). — Електрон. дані. Йдеться про 

відзначення у Литві 13 січня Дня пам’яті захисників свободи. Зазначено, 

що Литва завжди була надійним партнером України, і нині підтримує 

Україну в боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної 

цілісності. У листі Голови Верховної Ради України (ВР України) Дмитра 

Разумкова Спікерці Сейму Литовської Республіки пані Вікторії Чмілітє-

Нільсен з нагоди Дня захисника свободи наголошено, що ”саме в єдності 

українського і литовського народів – наша сила!”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340666    

Див. також : 2, 3, 5, 7 

Перший Заступник Голови Верховної Ради України 

12. Стефанчук Р. Вітання Першого заступника Голови 

Верховної Ради України Руслана Стефанчука зі святом Маланки 

[Електронний ресурс] / Руслан Стефанчук // Голос України. – 2021. –   

http://www.golos.com.ua/article/340665
http://www.golos.com.ua/article/340587
http://www.golos.com.ua/article/340666
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13 січ. (№ 4). – Електрон. дані. У своєму вітанні зі святом Маланки 

Перший заступник Голови Верховної Ради України (ВР України) Руслан 

Стефанчук побажав співвітчизникам "щедрих успіхів, нових ідей, перемог, 

чудес і подарунків долі".  Текст:  http://www.golos.com.ua/article/340573 

13. Коваленко С. Планується системне оновлення Цивільного 

кодексу [Електронний ресурс] / Сергій Коваленко // Голос України. – 

2021. – 13 січ. (№ 4). – Електрон. дані. Йдеться про допис у Фейсбуці 

Першого заступник Голови Верховної Ради України (ВР України) Руслана 

Стефанчука, який запросив всіх "до плідної дискусії щодо проблем 

рекодифікації цивільного законодавства України". Зазначено, що робоча 

група, яка працювала над проектом Концепції системного оновлення 

Цивільного кодексу України, була утворена відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України (КМ України) від 17 липня 2019 року, і до її 

складу, окрім Першого заступника глави парламенту Руслана 

Стефанчука, увійшли відомі українські науковці та фахівці. Під час 

засідань у 2019 - 2020 роках члени робочої групи розробили та погодили 

зміст цієї Концепції, зважаючи на те, що системних змін та суттєвих 

структурних новацій потребують усі книги чинного Цивільного кодексу 

України. Водночас члени робочої групи зауважили, що до проекту 

Концепції увійшли лише ті напрями модернізації, які були предметом її 

обговорення, в зв'язку з чим під час подальшої праці над оновленням 

цивільного законодавства вони розраховують на конструктивні ініціативи 

правничої спільноти. Текст: http://www.golos.com.ua/article/340574  

Заступник Голови Верховної Ради України 

14. Кондратюк О. Привітання Українському Вільному 

Університету зі сторіччям від дня заснування [Електронний ресурс] / 

Олена Кондратюк // Голос України. – 2021. – 16 січ. (№ 7). – Електрон. 

дані. У привітанні заступниці Голови Верховної Ради України (ВР 

України) Олени Кондратюк Українському Вільному Університету зі 

http://www.golos.com.ua/article/340573
http://www.golos.com.ua/article/340574
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сторіччям від дня заснування відзначено, що серед засновників цього 

унікального навчального закладу був і Голова першого українського 

парламенту - Центральної Ради Михайло Грушевський. Наголошено, що 

"історія становлення та розвитку Українського Вільного Університету 

завжди була тісно пов’язана з ідеями української державності, промоції 

української культури і науки, згуртування світового українства". Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/340826 

15. Олена Кондратюк: "Всеохопна вакцинація населення — 

питання номер один для кожного відповідального уряду" 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 16 січ. (№ 7). – 

Електрон. дані. Йдеться про допис у Фейсбуці заступниці Голови 

Верховної Ради України (ВР України) Олени Кондратюк, яка висловила 

думку, що питання "відповідальності урядовців за безпрецедентний підрив 

національної безпеки в частині протидії пандемічним викликам" має 

стати предметом детального розгляду та обговорення на перших 

засіданнях ВР України в новому році. Посилаючись на успішний досвід 

низки зарубіжних країн, Олена Кондратюк звинуватила українських 

урядовців у непрофесійності та бездіяльності, внаслідок чого "громадяни 

розплачуються своїм здоров’ям і навіть життям". Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340825 

Законотворчість 

16. Головін Д. Озброєння українців: кому РНБО пропонує 

роздати зброю і чим це небезпечно [Електронний ресурс] / Денис 

Головін ; бесіду вела Ірина Поліщук // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 

13 янв. — Електрон. дані. Йдеться про законопроект № 4504, 

презентований Радою національної безпеки та оборони (РНБО), мета 

якого - більш ефективно реагувати на зовнішні загрози. Наведено 

коментар адвоката, кандидата юридичних наук Дениса Головіна, який 

висловив свою думку щодо основних положень документа, зокрема, вказав 

http://www.golos.com.ua/article/340826
http://www.golos.com.ua/article/340825
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на деякі законодавчі неузгодженості. Денис Головін зауважив, що в 

умовах ”існуючих правових прогалин та колізій у сфері володіння та 

використання зброї, а також незаконного обігу вогнепальної зброї, що 

більшою мірою спричинені збройним конфліктом на сході України”, 

необхідно ухвалити нове законодавство про зброю, ”яке б охоплювало всі 

аспекти володіння та обігу вогнепальної зброї в Україні на основі її 

конституційних положень та міжнародних зобов’язань”. Текст: 

https://ukrainenews.fakty.ua/365535-ozbroiennya-ukrainciv-komu-rnbo-

proponuie-rozdati-zbroyu-i-chim-ce-nebezpechno   

17. Громов О. Чи нове завжди краще, ніж старе? : народні 

обранці хочуть замінити формулу обчислення податку на нерухомість 

на начебто справедливішу. Експерти проти / Олег Громов // Урядовий 

кур’єр. – 2021. – 19 січ. (№ 11). — С. 1, 4. Йдеться про зареєстрований у 

Верховній Раді України (ВР України) законопроект ”Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України” 

(щодо вдосконалення системи місцевого оподаткування), автори якого 

пропонують змінити формулу нарахування податку на нерухомість. За 

словами голови Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева цей 

податок передбачено прив’язати до вартості житла, замість того, щоб 

розраховувати його за квадратними метрами. Наведено коментарі 

фахівців та експертів щодо законопроекту. Зокрема адвокат Ростислав 

Кравець вважає нинішню формулу для нарахування податку на 

нерухомість досить непоганою та зауважує, що започаткування нової 

формули відповідно до законопроекту призведе до того, що ”в підсумку 

власники нерухомості сплачуватимуть за цим податком суми, які будуть 

на 50 – 60 % більшими, ніж тепер, і це робитимуть не лише багаті, а й 

відносно бідні люди”. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chi-nove-

zavzhdi-krashe-nizh-stare/  

https://ukrainenews.fakty.ua/365535-ozbroiennya-ukrainciv-komu-rnbo-proponuie-rozdati-zbroyu-i-chim-ce-nebezpechno
https://ukrainenews.fakty.ua/365535-ozbroiennya-ukrainciv-komu-rnbo-proponuie-rozdati-zbroyu-i-chim-ce-nebezpechno
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chi-nove-zavzhdi-krashe-nizh-stare/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chi-nove-zavzhdi-krashe-nizh-stare/
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18. Дітей загиблих героїв забезпечать безплатними обідами 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 13 січ. (№ 4). – 

Електрон. дані. Йдеться про повідомлення прес-служби Міністерства 

освіти і науки (МОН) про реалізацію з 1 січня 2021 року ухваленого 

Верховною Радою України (ВР України) Закону щодо безплатного 

харчування у закладах освіти дітей загиблих захисників України. 

Зазначено, що відповідно до Закону внесено зміни до низки законодавчих 

актів з метою підвищити рівень соціального захисту дітей, батьки яких 

загинули чи зникли безвісти, померли, захищаючи суверенітет, 

незалежність і територіальну цілісність України. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340618 

19. Коваленко С. Пропонують запровадити обов’язкову 

відеотрансляцію засідань [Електронний ресурс] / Сергій Коваленко // 

Голос України. – 2021. – 20 січ. (№ 9). — Електрон. дані. Окреслено 

норми зареєстрованого у Верховній Раді України (ВР України) 

законопроекту № 4582 про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення відкритості роботи органів місцевого самоврядування та ВР 

України, головна мета якого – за допомогою інтернет-технологій 

забезпечити кожному громадянину можливості дивитися відеотрансляції 

засідань місцевих рад, Верховної Ради України (ВР України) та її 

комітетів. З цією метою пропонується внести зміни до законів ”Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ”Про комітети Верховної Ради 

України” та ”Про Регламент Верховної Ради України”, зокрема, Закон 

”Про місцеве самоврядування в Україні” доповнити нормами про 

обов’язкову відеотрансляцію всіх пленарних засідань місцевих рад, а 

також про розміщення на офіційному веб-сайті відповідної ради 

протоколів та відеозаписів засідань. Наведено коментар народного 

депутата України Володимира В’ятровича, який зауважив, що 

обов’язковість прямої відеотрансляції не лише пленарних засідань 

http://www.golos.com.ua/article/340618
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парламенту, а й засідань комітетів, безстрокове зберігання відеозаписів, 

а також їхніх протоколів і стенограм, значно покращить відкритість 

роботи ВР України та органів місцевого самоврядування. Парламентарій 

наголосив, що законопроект № 4582 ”дасть можливість кожній людині в 

режимі реального часу спостерігати за роботою представницьких 

органів влади”, та закликав народних депутатів, медіа та громадянське 

суспільство підтримати цю законодавчу ініціативу. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340921  

20. Колюбакін В. Купуй чиє завгодно, лише не українське? : 

Закон про локалізацію: уряд – за, виробники – за. Чи третій тут не 

зайвий? / Володимир Колюбакін // Урядовий кур’єр. – 2021. – 14 січ. 

(№ 8). — С. 4. Проаналізовано норми законопроекту № 3739 ”Про 

внесення змін до Закону України ”Про публічні закупівлі” (про 

локалізацію), підоготовленого групою народних депутатів з метою 

запровадження у публічних закупівлях окрім цінового додаткового 

критерію, – ступеня локалізації. В документі ступінь локалізації 

визначено як ”питому вагу вартості сировини, матеріалів, деталей, 

складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших 

складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі”. 

Як зазначають фахівці, які за дорученням уряду здійснили дослідження 

документа, ухвалення законопроекту дасть змогу створити майже          

62 тисячі нових робочих місць, а це, в свою чергу, забезпечить зростання 

ВВП майже на 4 % за п’ять років. Наведено аргументи опонентів 

законопроекту, які, зокрема, стверджують, що закордонні вироби 

якісніші та дешевші за вітчизняні, а до того ж, на їх думку, нібито через 

нестачу імпортних виробів на ринку публічних закупівель запанує 

монополізм, який спричинить підвищення цін. Наведено коментар голови 

Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань економічної 

політики Дмитра Кисилевського, який спростував ще одне критичне 

http://www.golos.com.ua/article/340921
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зауваженння до законопроекту – щодо визначення ступеня локалізації, яке 

залежить від волі конкретного посадовця і, таким чином, містить 

корупційний чинник. Парламентарій зауважив, що існує універсальна 

формула для визначення ступеня локалізації, яку застосовують в уряді з 

2017 року для призначення компенсації частини вартості 

сільськогосподарської техніки, придбаної аграріями, і до цього часу 

жодних нарікань на цю формулу не було. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kupuj-chiye-zavgodno-lishe-ne-ukrayinske/  

21. Кремінь Т. "Це один з істотних історичних кроків, коли ми 

станемо свідками утвердження не лише закону про мову, а й 

державної мови в Україні" / Тарас Кремінь; бесіду вела Оксана 

Головко // Урядовий кур’єр. – 2021. – 16 січ. (№ 10). – С. 3. Подано 

матеріали бесіди з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом 

Кременем про проблеми утвердження єдиної державної мови, зокрема, 

про імплементацію з 16 січня 2021 року норми Закону України "Про 

забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно 

до якої всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають 

обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги 

українською мовою. Також Тарас Кремінь розповів про реалізацію 

державної програми з розвитку та опанування української мови та 

відзначив, що наразі вже є затверджений урядовою постановою план 

заходів з реалізації мовної політики на десятиліття вперед та внесено 

зміни до регламенту Кабінету Міністрів України (КМ України), згідно з 

якими кожен документ, який стосуватиметься мовної політики, 

проходитиме експертизу в Уповноваженого із захисту державної мови. 

Коментуючи зареєстровану у Верховній Раді України (ВР України) 

законодавчу ініціативу групи народних депутатів щодо скасування 

положень Закону про мову, посадовець назвав законопроекти щодо 

звуження мовного законодавства "законодавчим вірусом" та пообіцяв 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kupuj-chiye-zavgodno-lishe-ne-ukrayinske/
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"жорстко реагувати на кожну з таких ініціатив, які не мають нічого 

спільного з розвитком державної мови".  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayinskoyu-bud-laska/ 

22. Кушнір Б. Оборонним підприємствам – замовлення, а 

працівникам – зарплати [Електронний ресурс] / Богдан Кушнір // 

Голос України. – 2021. – 14 січ. (№ 5). — Електрон. дані. Йдеться про 

підписання головою Львівської облдержадміністрації (ОДА) Максимом 

Козицьким і генеральним директором концерну ”Укроборонпром” Юрієм 

Гусєвим у Львові на території бронетанкового заводу меморандуму про 

співпрацю між Львівською ОДА і державним концерном 

”Укроборонпром”, у межах якого сторонни узгоджуватимуть основні 

напрями розвитку співробітництва в галузі оборонно-промислового 

комплексу, координуватимуть дії підприємств на підвищення 

конкурентоспроможності, сприятимуть створенню належних умов для 

інноваційного розвитку промисловості Львівщини. Юрій Гусєв закликав 

об’єднати зусилля уряду, парламенту, концерну і місцевих органів 

державної влади для того, щоб підприємства ставали більш потужними і 

українська армія отримувала якісну техніку й озброєння. Також керівник 

концерну нагадав, що у Верховній РадіУкраїни (ВР України) зареєстровано 

законопроект № 3822, який стане основою для корпоратизації галузі. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/340653 

23. Лавренюк С. Кабмін пропонуватиме споживачам річну 

ціну на газ [Електронний ресурс] / Сергій Лавренюк  // Голос України. 

– 2021. – 16 січ. (№ 7). – Електрон. дані. Йдеться про ситуацію навколо 

формування тарифів на газ. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 

повідомив, що "уряд вирішив зафіксувати верхню межу ціни газу не вище 

6,99 гривні за кубічний метр", та наголосив, що "ця ціна діятиме на період 

карантину або до кінця опалювального сезону, тобто щонайменше до 

квітня". Глава уряду зазначив, що очікує на результати перевірки 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayinskoyu-bud-laska/
http://www.golos.com.ua/article/340653
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можливого зловживання на ринку газу, яку здійснюють Антимонопольний 

комітет та профільні міністерства, і за наслідками якої буде вжито 

відповідних заходів. Також Денис Шмигаль проінформував, що  уряд 

спільно із профільним Комітетом Верховної Ради України (ВР України) 

працює над законодавчим врегулюванням питання тарифу на розподіл 

газу, та зауважив, що вже є напрацьовані механізми з цього питання, які 

готові підтримати законодавці.  В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко 

відзначив, що під час зустрічі з народними депутатами від фракції "Слуга 

народу"  обговорено практику, яка вже існує в європейських країнах, коли 

постачальників обирають об’єднання споживачів. Урядовець висловив 

думку, що в Україні для цього можна використовувати об’єднані 

територіальні громади (ОТГ), та акцентував увагу, що для реалізації 

цього варіанта якраз і потрібні законодавчі зміни, над якими 

парламентарії обіцяли попрацювати.                      Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340784  

24. Президент підписав закон про електроннікомунікації 

[Електронний ресурс] // Юридична газета. – 2021. – 12 січ. — Електрон. 

дані. Йдеться про підписання Президентом України Володимиром 

Зеленським ухваленого 16 грудня 2020 року Верховною Радою України (ВР 

України) Закону № 3014 ”Про електронні комунікації”, який  не тільки 

регулює відносини на ринку – між державою, надавачами та 

користувачами послуг, а й наближає Україну до європейських стандартів 

у сфері електронних комунікацій. Також документ реформує застарілі 

регуляторні рамки у сфері електронних комунікацій відповідно до 

найновіших європейських норм.          Текст: https://yur-

gazeta.com/golovna/prezident-pidpisav-zakon-pro-elektronni-

komunikaciyi.html 

25. Президент підписав закон щодо підвищення оплати праці 

немедичних фахівців у сфері охорони здоров’я [Електронний ресурс] // 

http://www.golos.com.ua/article/340784
https://yur-gazeta.com/golovna/prezident-pidpisav-zakon-pro-elektronni-komunikaciyi.html
https://yur-gazeta.com/golovna/prezident-pidpisav-zakon-pro-elektronni-komunikaciyi.html
https://yur-gazeta.com/golovna/prezident-pidpisav-zakon-pro-elektronni-komunikaciyi.html
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Юридична газета. – 2021. – 12 січ. — Електрон. дані. Йдеться про 

підписання Президентом України Володимиром Зеленським Закону            

№ 1123-IX ”Про внесення зміни до статті 77 Основ законодавства 

України про охорону здоров’я щодо пільг та підвищення оплати праці 

професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі 

охорони здоров’я”, ухваленого Верховною Радою України (ВР України)     

18 грудня 2020 року. Документ має на меті підвищення рівня соціального 

захисту працівників медичних закладів, які залучені до надання медичних 

послуг, однак мають вищу немедичну освіту. Текст: https://yur-

gazeta.com/golovna/prezident-pidpisav-zakon-shchodo-pidvishchennya-oplati-

praci-nemedichnih-fahivciv-u-sferi-ohoroni-zd.html    

26. Раді пропонують відкласти остаточний перехід на 

електронний документообіг [Електронний ресурс] // Юридична газета. 

– 2021. – 14 січ. — Електрон. дані. Йдеться про зареєстрований у 

Верховній Раді України (ВР України) законопроект № 4586 ”Про внесення 

зміни до пункту 3 розділу II ”Прикінцеві та перехідні положення” Закону 

України ”Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо 

вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді 

України”. Зазначено, що необхідність відтермінування пояснюється тим, 

що ”протягом 2020 року до Регламенту ВР України було внесено низку 

змін, зокрема посилено контрольну функцію ВР України й передбачено 

низку нових документів, що мають опрацьовуватись у парламенті. 

Вказано, що поданий законопроект спрямовано на створення умов для 

повноцінного введення в промислову експлуатацію єдиної 

автоматизованої системи роботи з документами у ВР України. Текст: 

https://yur-gazeta.com/golovna/radi-proponuyut-vidklasti-ostatochniy-perehid-

na-elektronniy-dokumentoobig.html  

27. Раді пропонують посилити відповідальність за невиплату 

заробітної плати, стипендії чи пенсії [Електронний ресурс] // 

https://yur-gazeta.com/golovna/prezident-pidpisav-zakon-shchodo-pidvishchennya-oplati-praci-nemedichnih-fahivciv-u-sferi-ohoroni-zd.html
https://yur-gazeta.com/golovna/prezident-pidpisav-zakon-shchodo-pidvishchennya-oplati-praci-nemedichnih-fahivciv-u-sferi-ohoroni-zd.html
https://yur-gazeta.com/golovna/prezident-pidpisav-zakon-shchodo-pidvishchennya-oplati-praci-nemedichnih-fahivciv-u-sferi-ohoroni-zd.html
https://yur-gazeta.com/golovna/radi-proponuyut-vidklasti-ostatochniy-perehid-na-elektronniy-dokumentoobig.html
https://yur-gazeta.com/golovna/radi-proponuyut-vidklasti-ostatochniy-perehid-na-elektronniy-dokumentoobig.html
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Юридична газета. – 2021. – 15 січ. - Електрон. дані. Йдеться про 

поданий на розгляд Верховної Ради України (ВР України) законопроект    

№ 4589 про внесення змін до статті 175 Кримінального кодексу України 

щодо посилення відповідальності за невиплату заробітної плати, 

стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. Передбачено 

виключити частину 3 цієї статті, що з одного боку повністю 

унеможливить уникнення покарання керівниками підприємств, установ 

або організацій за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших 

установлених законом виплат, а з іншого боку – посилить 

відповідальність за невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи 

інших установлених законом виплат. Текст: https://yur-

gazeta.com/golovna/radi-proponuyut-posiliti-vidpovidalnist-za-neviplatu-

zarobitnoyi-plati-stipendiyi-chi-pensiyi.html    

28. Сміян Н. Механізм публічних закупівель має сприяти 

локалізації виробництва [Електронний ресурс] / Надія Сміян // Голос 

України. –2021. –19 січ. (№ 8). — Електрон. дані. Йдеться про 

зареєстрований у Верховній Раді України (ВР України) законопроект        

№ 3739 про внесення змін до Закону ”Про публічні закупівлі” щодо 

створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної 

промисловості. Як зауважують автори законопроекту, нині 

спостерігається високий рівень проникнення імпорту в публічні закупівлі, 

у тому числі в закупівлі високотехнологічної машинобудівної продукції, 

державний попит на яку може бути задоволений національними 

виробниками. Зазначено, що практика здійснення публічних закупівель 

розвиненими країнами свідчить, що низький рівень проникнення імпорту в 

них обумовлений не лише високим рівнем конкурентоспроможності 

національної промисловості, а й послідовним використанням інструментів 

державної політики щодо надання певних переваг національним 

компаніям, які подаються на тендер, у поєднанні з обмеженням участі 

https://yur-gazeta.com/golovna/radi-proponuyut-posiliti-vidpovidalnist-za-neviplatu-zarobitnoyi-plati-stipendiyi-chi-pensiyi.html
https://yur-gazeta.com/golovna/radi-proponuyut-posiliti-vidpovidalnist-za-neviplatu-zarobitnoyi-plati-stipendiyi-chi-pensiyi.html
https://yur-gazeta.com/golovna/radi-proponuyut-posiliti-vidpovidalnist-za-neviplatu-zarobitnoyi-plati-stipendiyi-chi-pensiyi.html
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іноземних конкурентів. I саме законопроект № 3739, на думку народних 

депутатів, дозволяє скористатися в Україні досвідом Європейського 

Союзу (ЄС) щодо використання практики обов’язкового залучення 

місцевої складової (критеріїв локалізації). Наведено коментар голови 

Комітету ВР України з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, 

який назвав ”історичним” рішення Комітету рекомендувати парламенту 

ухвалитити законопроект в цілому (у другому читанні), та подякував 

народним депутатам з фракції монобільшості ”за непросту, виснажливу, 

але результативну роботу над законопроектом”, а ”представникам 

парламентської опозиції за їх показово конструктивну позицію у роботі 

над цим проектом закону”. Дмитро Наталуха проінформував про деякі 

зміни та поправки, внесені до законопроекту до другого читання, та 

висловив думку, що локалізація є ”квінтесенцією економічного 

патріотизму” і ”справжньою ціною будь-яким патріотичним заявам і 

гаслам”. Текст: http://www.golos.com.ua/article/340898   

29. Уряд розпочинає широке обговорення стратегії-2030 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 20 січ. (№ 9). — 

Електрон. дані. Йдеться про заплановані Кабінетом Міністрів України 

(КМ України) публічні заходи за участі представників уряду, Верховної 

Ради України (ВР України) та Офісу Президента України (ОПУ) з метою 

обговорення Національної економічної стратегії-2030. Зазначено, що 

мета заходів – ”за результатами обговорення розробити та подати на 

розгляд Кабінету Міністрів проект рішення уряду щодо формування 

економічної політики до 2030 року, обговорити пріоритетні заходи в 

Плані дій уряду на 2021 - 2023 роки та перелік пріоритетних законів, що 

мають бути прийняті Верховною Радою України упродовж наступних 

трьох років”. Передбачено обговорити такі теми: інвестиційна 

привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність; 

підтримка креативних індустрій та індустрії гостинності; розвиток 

http://www.golos.com.ua/article/340898
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підприємницької культури та регуляторна політика; розвиток 

енергетичного сектору, видобувна промисловість та ефективний захист 

довкілля; промисловість, транспорт та інфраструктура; міжнародна 

економічна політика та торгівля (Експортно-кредитне агентство); 

цифрова економіка та інформаційно-комп’ютерні технології; управління 

державною та комунальною власністю; реінтеграція тимчасово 

окупованих територій України; розвиток агросектора. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340923    

30. Хустов В. Інтелектуальна власність – останній шанс на 

вихід із кризи [Електронний ресурс] / Володимир Хустов // Голос 

України. – 2021. – 14 січ. (№ 5). — Електрон. дані. Йдеться про 

ситуацію у сфері інтелектуальної власності в Україні, зокрема, 

розглянуто проблему стимулювання інновацій за прикладом провідних 

країн, де створення, захист і комерціалізація об’єктів права 

інтелектуальної власності стали каталізаторами процесів інноваційного 

розвитку та структурних перетворень. Висвітлено досвід інноваційної 

політики зарубіжних країн, зокрема Китаю, Японії та Південної Кореї. В 

контексті питання вдосконалення законодавства щодо інтелектуальної 

власності та інноваційної політики акцентовано увагу на необхідності 

ухваленння та реалізації такого стратегічно важливого документа як 

Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності на 

період 2020 - 2025 роки, яка отримала підтримку Верховної Ради України 

(ВР України) на парламентських слуханнях ”Побудова ефективної 

системи охорони інтелектуальної власності в Україні” 16 грудня 2019 р. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/340678 

31. Частину коштів від приватизації мають отримувати ОТГ 

[Електронний ресурс] // Голос України. - 2021. - 14 січ. (№ 5). — 

Електрон. дані. Йдеться про зареєстрований у Верховній Раді України 

(ВР України) пакет законопроектів, ухвалення яких забезпечить 

http://www.golos.com.ua/article/340923
http://www.golos.com.ua/article/340678
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зарахування 10 % коштів від продажу об’єктів малої приватизації 

державної власності до бюджетів місцевого самоврядування за місцем 

реєстрації таких об’єктів. Наведено коментар народного депутата 

України від фракції ”Слуга народу” Віталія Безгіна, який подякував Фонду 

державного майна за правильний підхід із залучення до консультацій 

народних депутатів та представників Асоціації міст України та 

наголосив, що ”це не просто шлях із вдосконалення приватизаційних 

процедур, а й спроба надати процесу нового дихання за рахунок активного 

залучення громад”. Текст: http://www.golos.com.ua/article/340656    

Див. також : 5, 7, 13, 34-37, 39-42, 45, 53 

Парламентські комітети та фракції 

32. Гал И. С финансированием "Голоса" случился скандал 

[Электронный ресурс] / ИринаГал // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. –       

11 янв. — Электрон. данные. Наведено коментар народного депутата 

України, лідера партії "Голос" Кіри Рудик із приводу рішення 

Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) 

призупинити державне фінансування партії у зв'язку із претензіями до 

оформлення документів, що стосуються виконаних підрядниками робіт, а 

також до оплати оренди трьох офісів. Парламентарій назвала це рішення 

"політичним тиском" на "маленьку, але ефективну і незалежну від 

олігархів" парламентську фракцію, та повідомила про намір партії 

оскаржити це рішення НАЗК у суді. Текст: https://politics.fakty.ua/365417-s-

finansirovaniem-golosa-sluchilsya-skandal   

33. "Голос" заявляє про безпідставність припинення 

держфінансування [Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. –     

13 січ. (№ 4). – Електрон. дані. Йдеться про заяву народного депутата 

України, лідера партії "Голос" Кіри Рудик з приводу рішення 

Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про 

http://www.golos.com.ua/article/340656
https://politics.fakty.ua/365417-s-finansirovaniem-golosa-sluchilsya-skandal
https://politics.fakty.ua/365417-s-finansirovaniem-golosa-sluchilsya-skandal
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призупинення державного фінансування партії. Народний депутат 

назвала "Голос" "найменшою та, разом з тим, найефективнішою й 

незалежною від олігархів фракцією у парламенті", та повідомила, що 

партія наразі готується оскаржити "це ганебне рішення", й закликає 

НАЗК "не перевищувати свої повноваження та залишатися незалежним 

органом, а також служити на користь суспільству, виконуючи свою 

основну функцію - запобігання корупції, а не бути інструментом 

політичного тиску на партію, яка бореться з корупцією та олігархатом". 

В свою чергу НАЗК вважає безпідставними заяви партії "Голос" про 

політичний тиск та повідомляє, що зупинення фінансування пояснюється 

тим, що партія оформила низку договорів із фізичними особами-

підприємцями на суму майже 1,1 мільйона гривень щодо послуг, виконання 

яких документально належним чином не підтверджено. "НАЗК 

сподівається, що партія "Голос" у найкоротші строки надасть 

уточнюючий звіт, який може бути підставою для відновлення 

державного фінансування", - заявив заступник голови НАЗК Іван 

Пресняков, та зауважив, що Агентство, розуміючи важливість  

державного фінансування для розвитку політичних партій в Україні,  

зацікавлене в тому, щоб партії вели доброчесну діяльність. Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/340579  

34. Дітям з тяжкими хворобами – два прожиткових мінімуми 

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

України // Голос України. – 2021. – 20 січ. (№ 9). — Електрон. дані. 

Йдеться про ухвалення на засіданні Комітету Верховної Ради України (ВР 

України) з питань гуманітарної та інформаційної політики рішення 

рекомендувати парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому 

законопроект № 2024 про внесення змін до Закону ”Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми” (щодо підвищення розмірів допомоги для дітей 

із тяжкими хворобами), яким передбачено, що допомога для тяжкохворих 

http://www.golos.com.ua/article/340579
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дітей виплачується у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей 

відповідного віку. Також народні депутати розглянули законопроекти 

щодо діяльності Наглядової ради Національної суспільної 

телерадіокомпанії та незалежності Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення й затвердили пропозиції до проекту порядку 

денного п’ятої сесії ВР України дев’ятого скликання. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340920  

35. Лавренюк С. Граничний тариф на розподіл газу 

встановлено на рівні 1, 79 гривні за кубометр [Електронний ресурс] / 

Сергій Лавренюк // Голос України. - 2021. - 20 січ. (№ 9). — Електрон. 

дані. Наведено коментар голови Комітету Верховної Ради України (ВР 

України) з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія 

Геруса щодо рішення Національної комісії, яка здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 

установити граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 гривні за 

кубометр. Парламентарій зауважив, що це рішення стосується               

14 облгазів, а Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у зв’язку із цим зазначив, 

що регулятор підтримав рішення, яке напрацьовано урядом спільно із 

профільним Комітетом ВР України. Водночас глава уряду зауважив, що 

встановлення граничного тарифу на рівні 1,79 гривні не означає, що він 

буде однаковий для всіх, та анонсував, що найближчим часом до 

парламенту буде подано законопроект, який має зменшити розрив у 

тарифах між різними газорозподільчими компаніями та 

встановлюватиме справедливий тариф на розподіл газу для всіх громадян. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/340924   

36. Луговая Ю. В Раде одобрили сокращение нардепов до 300 

[Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 

14 янв. — Электрон. данные. Йдеться про рішення Комітету Верховної 

Ради України (ВР України) з питань правової політики рекомендувати 

http://www.golos.com.ua/article/340920
http://www.golos.com.ua/article/340924
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парламенту ухвалити в остаточній редакції президентський 

законопроект про скорочення кількості народних депутатів із 450 до 300. 

Як зазначив у своєму дописі у Фейсбуці народний депутат від фракції 

"Слуга народу" Сергій Демченко, це рішення "дає зелене світло на 

зменшення складу народних депутатів України з 450 до 300", і "тепер 

черга тільки за голосуванням парламенту". Текст: 

https://politics.fakty.ua/365735-v-rade-odobrili-sokracshenie-nardepov-do-300   

37. Луговая Ю. В "Слуге народа" инициировали уменьшение 

тарифов для украинцев [Электронный ресурс] / ЮлияЛуговая // Fakty. 

ua : [веб-сайт]. – 2021. – 12 янв. — Электрон. данные. Йдеться про 

реакцію народних депутатів від фракції "Слуга народу" на численні 

протести в різних регіонах проти підвищення тарифів на газ. Зокрема, 

вирішено провести нараду фракції з цього питання, а голова фракції Давид 

Арахамія повідомив про підготовку найближчим часом плану 

антикризових заходів "для вирішення проблем, що можуть виникнути 

через підвищення тарифів". Також народний депутат Оленксандр Качура 

зареєстрував у Верховній Раді України (ВР України) проект Постанови 

про "невідкладний перегляд і зменшення тарифів". Наведено коментар 

народного депутата Миколи Тищенка, який вважає, що необхідності у 

підвищенні цін на енергоресурси наразі немає, а дії уряду щодо підвищення 

тарифів на газ і електроенергію прямо суперечать передвиборчим 

обіцянкам партії "Слуга народу". Текст: https://politics.fakty.ua/365415-v-

sluge-naroda-iniciirovali-umenshenie-tarifov-dlya-ukraincev  

38. Нитка В. Соціальне напруження спричиняє і зміна 

принципу оплати за доставку газу [Електронний ресурс] / Василь 

Нитка // Голос України. – 2021. – 13 січ. (№ 4). – Електрон. дані. 

Наведено коментар голови парламентської групи "Довіра" Олега Кулініча 

з приводу підвищення ціни газу для побутових споживачів із січня на         

14 %. Парламентарій зазначив, що таке рішення спричиняє значне 

https://politics.fakty.ua/365735-v-rade-odobrili-sokracshenie-nardepov-do-300
https://politics.fakty.ua/365415-v-sluge-naroda-iniciirovali-umenshenie-tarifov-dlya-ukraincev
https://politics.fakty.ua/365415-v-sluge-naroda-iniciirovali-umenshenie-tarifov-dlya-ukraincev
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соціальне напруження, та зауважив, що хоч Верховна Рада України (ВР 

України) відповідно до законодавства жодним чином не впливає на 

рішення незалежних регуляторів, але в першу чергу громадяни 

звертаються з цими проблемами саме до депутатів, у тому числі 

депутатів-мажиротарників. Зазначено, що члени групи "Довіра", народні 

депутати, які представляють Закарпатття, Владіслав Поляк, Валерій 

Лунченко, Василь Петьовка та Роберт Горват звернулися з приводу 

надвисоких тарифів для населення до Прем’єр-міністра України, 

Міністерства енергетики та Антимонопольного комітету, а також 

заявили, що будуть обстоювати питання зменшення тарифу на газ у ВР 

України. Текст:  http://www.golos.com.ua/article/340598  

39. Обговорюють спрощення у сфері земельних відносин та 

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

Ради України // Голос України. – 2021. – 12 січ. (№ 3). – Електрон. дані. 

Йдеться про громадське обговорення у Комітеті Верховної Ради України 

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

законопроекту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших 

законодавчих актів (щодо спрощення земельних відносин, запровадження 

механізму "єдиного вікна" з метою узгодження проектної документації на 

будівництво, реконструкцію та/або технічне переоснащення електричних 

мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника). 

Зокрема, законопроектом пропонується передбачити можливість 

розробляти проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок із 

земель державної та комунальної власності у користування для 

розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної 

інфраструктури без отримання в органів виконавчої влади або місцевого 

самоврядування дозволу на їх розробку, а також запровадити 

відповідальність посадових осіб за несвоєчасне узгодження або 

http://www.golos.com.ua/article/340598
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неузгодження проектної документації.                         Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340556   

40. Підтримали зменшення складу народних депутатів до 

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

України // Голос України. – 2021. – 16 січ. (№ 7). – Електрон. дані. 

Йдеться про проведене в режимі відеоконференції засідання Комітету 

Верховної Ради України (ВР України) з питань правової політики, на 

якому розглянуто питання щодо конституційної процедури, проходження 

служби у Службі судової охорони та зменшення конституційного складу 

ВР України. Законопроектом № 1017 про внесення змін до статей 76 та 

77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу ВР 

України та закріплення пропорційної виборчої системи), який Президент 

України ввніс до парламенту як невідкладний, запропоновано: зменшити 

склад народних депутатів України до 300; вилучити із тексту статті 76 

Конституції України принципи загального, рівного і прямого виборчого 

права, що здійснюється шляхом таємного голосування, оскільки має місце 

дублювання статті 71 Конституції України; запровадити такий 

виборчий ценз як володіння державною мовою; змінити виборчу систему 

та закріпити пропорційну виборчу систему на парламентських виборах. 

Крім того, народні депутати розглянули законопроект № 4533 про 

конституційну процедуру та альтернативний до нього проект № 4533-1 

про процедуру розгляду справ і виконання рішень Конституційного Суду 

України (КСУ). Мета законопроектів - урегулювання процедурної і 

процесуальної діяльності КСУ в межах та обсягу, передбачених статтею 

153 Конституції України. За результатами обговорення вирішено 

рекомендувати парламенту ухвалити в цілому законопроект № 1017, а 

законопроекти №№ № 4533 і 4533-1 включити до порядку денного п’ятої 

сесії ВР України дев’ятого скликання та запропонувати Голові ВР 

http://www.golos.com.ua/article/340556
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України направити їх до Венеційської комісії для отримання висновку. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/340806  

41. Пропонують підвищити пенсії чорнобильцям 

[Електронний ресурс] // Голос України. –2021. – 13 січ. (№ 4). – 

Електрон. дані. Йдеться про засідання Комітету Верховної Ради України 

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

час якого вирішено рекомендувати включити до порядку денного сесії 

парламенту законопроекти щодо підвищення пенсійних і компенсаційних 

виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи: "Про внесення змін до Закону "Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи" щодо підвищення розміру пенсійних виплат" (№ 4031) та 

"Про внесення змін до Закону "Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо 

підвищення пенсій” (№ 4031-1). Законопроект № 4031 авторства 

народних депутатів з фракції "Батьківщина" передбачає, що додаткова 

пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за 

втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується 

повністю незалежно від заробітної плати, пенсій та інших доходів, а 

максимальний розмір пенсії не може перевищувати десяти фактичних 

прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. 

Альтернативним законопроектом № 4031-1, підготовленим 

представниками фракції "Опозиційна платформа - За життя", 

пропонується, зокрема, встановити певні розміри пенсійних виплат для 

осіб із інвалідністю, яким установлено причинний зв’язок інвалідності з 

Чорнобильською катастрофою, а також скасувати норму про 

обмеження максимального розміру пенсій чорнобильцям.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340575  

http://www.golos.com.ua/article/340806
http://www.golos.com.ua/article/340575
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42. Раді пропонують заборонити акустичне насильство у 

громадському транспорті [Електронний ресурс] // Юридична газета. – 

2021. – 14 січ. — Електрон. дані. Йдеться про розгляд у Комітеті 

Верховної Ради України (ВР України) з питань інтеграції України з 

Європейськи Союзом законопроекту № 3006 "Про внесення змін до 

статті 40 Закону України "Про автомобільний транспорт" (щодо 

заборони акустичного насильства)", метою якого є захист прав людини 

та підвищення якості та безпечності транспортного обслуговування 

шляхом заборони акустичного насилля на транспорті. Зокрема, 

встановлюється заборона на трансляцію в салонах рейсових автобусів 

музики, звуку фільмів чи інших звукових сигналів, крім інформації про 

поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники 

пасажирів). В таксі або під час нерегулярних автобусних перевезень така 

трансляція допускається за згодою всіх пасажирів. Внесення 

законопроекту викликане необхідністю захистити пасажирів 

громадського транспорту від акустичного насильства – трансляції 

нав’язливих звуків проти волі слухача. Зазначено, що практика трансляції 

в салонах громадського транспорту голосних звуків – музики, фільмів, 

радіопрограм тощо – набула масового поширення і створює дискомфорт 

для багатьох пасажирів. Текст: https://yur-gazeta.com/golovna/radi-

proponuyut-zaboroniti-akustichne-nasilstvo-u-gromadskomu-transporti.html   

Див. також : 3, 5, 7, 17, 20, 23, 28, 31, 43, 45, 47, 49-51 

 

Народні депутати України 

43. Вашингтон запровадив нові санкції за втручання у вибори 

США [Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 13 січ. (№ 4). – 

Електрон. дані. Йдеться про запровадження Управлінням контролю за 

іноземними активами Міністерства фінансів США санкцій проти сімох 

https://yur-gazeta.com/golovna/radi-proponuyut-zaboroniti-akustichne-nasilstvo-u-gromadskomu-transporti.html
https://yur-gazeta.com/golovna/radi-proponuyut-zaboroniti-akustichne-nasilstvo-u-gromadskomu-transporti.html
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громадян України та чотирьох українських організацій за втручання у 

виборчий процес у США. Зазначено, що санкції запроваджено зокрема 

щодо: народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра 

Дубінського, колишнього народного депутата Олександра Онищенка, 

колишнього прокурора Костянтина Кулика, колишнього працівника 

Посольства США в Україні Андрія Теліженка та політолога Петра 

Журавля, яких, згідно із повідомленням Міністерства фінансів США, 

пов’язують із народним депутатом України Андрієм Деркачем. В свою 

чергу Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі заперечив будь-яку 

причетність до спроб вплинути на перебіг виборів у США та запевнив, що 

"ніколи не мав стосунку до оприлюднення або інших подібних дій так 

званих плівок Порошенка - Байдена", а також не мав жодного зв’язку із 

народним депутатом України Андрієм Деркачем. Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/340589  

44. Горелов С. Порошенко подловили в самолете и задали 

неудобный вопрос [Электронный ресурс] / Сергей Грелов // Fakty. ua : 

[веб-сайт]. – 2021. – 13 янв. — Электрон. данные. Йдеться про 

повідомлення в Telegram-каналі "Pavlovsky News" про інцидент у літаку під 

час повернення п'ятого Президента України, народного депутата Петра 

Порошенка з відпочинку на Галапагоських островах. Ветеран АТО Максим 

Ярош звернувся із запитанням до Петра Порошенка, чому він "проміняв 

козацьке Різдво на острови", а після приземлення в аеропорту 

Амстердама Максим Ярош звинуватив Петра Порошенка в зловживаннях 

під час війни і заявив, що замість відпочинку на островах він повинен 

допомагати пораненим бійцям у шпиталях. В свою чергу Петро 

Порошенко відповів ветерану АТО на звинувачення та наголосив, що той 

повторює тези російської пропаганди.                        Текст: 

https://politics.fakty.ua/365644-poroshenko-podlovili-v-samolete-i-zadali-

neudobnyj-vopros   

http://www.golos.com.ua/article/340589
https://politics.fakty.ua/365644-poroshenko-podlovili-v-samolete-i-zadali-neudobnyj-vopros
https://politics.fakty.ua/365644-poroshenko-podlovili-v-samolete-i-zadali-neudobnyj-vopros


 
 
 

30 
 

45. Добров В. Медведчук назвал причину для отставки 

правительства  [Электронный ресурс] / Владимир Добров // Fakty. ua : 

[веб-сайт]. – 2021. – 13 янв. — Электрон. данные. Наведено коментарі 

голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), 

народного депутата України Віктора Медведчука щодо підвищення 

тарифів на житлово-комунальні послуги. Парламентарій зазначив, що 

народні депутати від "ОПЗЖ" неодноразово зверталися із офіційними 

запитами до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і 

Кабінету Міністрів України (КМ України) щодо незаконності 

ціноутворення на газовому ринку, та нагадав, що предствники фрації 

зареєстрували у ВР України низку законопроектів для врегулювання 

питань ціноутворення у сфері житлово-комунального господарства 

(ЖКГ): № 2126 - про скасування ренти і ПДВ на газ, що йде на потреби 

населення; № 1122 – щодо визначення формули середньої ціни газу з 

урахуванням вартості імпортованого газу та газу власного видобутку;     

№ 3323 - щодо списання заборгованості за окремі види комунальних послуг 

для найбільш незахищених верств населення.                   Текст: 

https://politics.fakty.ua/365639-medvedchuk-nazval-prichinu-dlya-otstavki-

pravitelstva   

46. Добров В. Российские агенты окончательно похоронят 

”Энергоатом”, — СМИ [Электронный ресурс] / Владимир Добров // 

Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 15 янв. — Электрон. данные. Розглянуто 

ситуацію навколо державної компанії ”Енергоатом”, яка наразі 

опинилася на межі банкрутства. Надано інформацію про діяльність 

керівників компанії Германа Галущенка та Олега Бояринцева, яких за 

результатами низки журналістських розслідувань звинувачували у 

вчиненні корупційних дій та співробітництві із російськими агентами 

впливу, зокрема, із народним депутатом України Андрієм Деркачем. 

https://politics.fakty.ua/365639-medvedchuk-nazval-prichinu-dlya-otstavki-pravitelstva
https://politics.fakty.ua/365639-medvedchuk-nazval-prichinu-dlya-otstavki-pravitelstva
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Текст: https://politics.fakty.ua/365851-failed-state-pochemu-rossijskie-agenty-

hozyajnichayut-v-atomnoj-energetike-strany---smi    

47. "Кабмин Шмыгаля - самый ужасный": "слуга" Богуцкая 

захотела премьером Саакашвили [Электронный ресурс] // Fakty. ua : 

[веб-сайт]. – 2021. – 12 янв. — Электрон. данные. Йдеться про допис у 

соціальній мережі народного депутата  від фракції "Слуга народу" 

Єлізавети Богуцької, яка висловила низку критичних зауважень на адресу 

Кабінету Міністрів України (КМ України) на чолі з Денисом Шмигалем. 

Зокрема, політик поскаржилась на відсутність комунікації між 

народними депутатами та урядом й висловила думку, що єдиним 

ефективним інструментом влади є Офіс Президента України (ОПУ). 

Текст: https://fakty.ua/365488-kabmin-shmygalya---samyj-uzhasnyj-sluga-

boguckaya-zahotela-premerom-saakashvili  

48. Катриченко Т. Майданные настроения / Татьяна 

Катриченко // Фокус. – 2021. – № 1/2 (15 янв.). — С. 22-25. Наведено 

результати соціологічних досліджень щодо рейтингів Президента 

України Володимира Зеленського та політичних сил, зокрема партій 

”Слуга народу”, ”Європейська солідарність” на чолі із п’ятим 

Президентом України Петром Порошенком та ”Опозиційна платформа – 

За життя” (ОПЗЖ), лідером якої є народний депутат України Віктор 

Медведчук. Висвітлено причини та окреслено хронологію масових 

протестів в Україні за роки незалежності та відзначено ріст протестних 

настроїв в суспільстві останнім часом.  

49. Луговая Ю. США ввели санкции против украинцев за 

вмешательство в выборы: кто попал под удар [Электронный ресурс] / 

ЮлияЛуговая // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 11 янв. — Электрон. 

данные. Йдеться про оприлюднену на сайті Міністерства фінансів США 

інформацію про запровадження санкцій стосовно сімох українських 

політиків і кількох інформаційних ресурсів України. Серед внесених у 

https://politics.fakty.ua/365851-failed-state-pochemu-rossijskie-agenty-hozyajnichayut-v-atomnoj-energetike-strany---smi
https://politics.fakty.ua/365851-failed-state-pochemu-rossijskie-agenty-hozyajnichayut-v-atomnoj-energetike-strany---smi
https://fakty.ua/365488-kabmin-shmygalya---samyj-uzhasnyj-sluga-boguckaya-zahotela-premerom-saakashvili
https://fakty.ua/365488-kabmin-shmygalya---samyj-uzhasnyj-sluga-boguckaya-zahotela-premerom-saakashvili
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санкційні списки фізичних осіб - чинний народний депутат України від 

фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський, колишній прокурор 

Костянтин Кулик та колишній народний депутат Олександр Онищенко. 

Зазначено, що раніше Міністерство фінансів США вже запровадило 

санкції щодо народного депутата Андрія Деркача, звинувативши його у 

тому, що він "є активним російським агентом більше десяти років". 

Текст: https://politics.fakty.ua/365441-ssha-vveli-sankcii-protiv-ukraincev-za-

vmeshatelstvo-v-vybory-kto-popal-pod-udar  

50. Обрано нову голову делегації в ПАРЄ [Електронний ресурс] 

// Голос України. – 2021. – 13 січ. (№ 4). – Електрон. дані. Йдеться про 

обрання народного депутата від фракції "Слуга народу", заступника 

голови Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

інтеграції України з Європейським Союзом Марії Мезенцевої головою 

української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). 

Зазначено, що народий депутат Єлизавета Ясько, яка очолювала 

українську делегацію в ПАРЄ з вересня 2019 року, написала у Фейсбуці про 

те, що в неї виникли "серйозні розбіжності з деякими колегами зі "Слуги 

народу", з якими вона розійшлася "в поглядах, ідеалах і переконаннях". 

Текст:  http://www.golos.com.ua/article/340594  

51. Охрименко О. Ермак пообещал наказать фигурантов 

санкционного списка США [Электронный ресурс] / Ольга Охрименко 

// Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 13 янв. — Электрон. данные. Наведено 

коментар керівника Офісу Президента України (ОПУ) Андрія Єрмака з 

приводу запровадження Сполученими Штатами Америки (США) санкцій 

щодо деяких українських політиків та посадовців, серед яких, зокрема, - 

народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський. 

Андрій Єрмак запевнив, що "незалежно від партійної належності ця 

адміністрація зробить все, що в її силах, щоб притягнути до 

відповідальності осіб, відповідальних за втручання у вибори в США". 

https://politics.fakty.ua/365441-ssha-vveli-sankcii-protiv-ukraincev-za-vmeshatelstvo-v-vybory-kto-popal-pod-udar
https://politics.fakty.ua/365441-ssha-vveli-sankcii-protiv-ukraincev-za-vmeshatelstvo-v-vybory-kto-popal-pod-udar
http://www.golos.com.ua/article/340594
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Текст: https://politics.fakty.ua/365636-ermak-poobecshal-nakazat-figurantov-

sankcionnogo-spiska-ssha   

52. Охрименко О. Элемент пропаганды: у Зеленского 

объяснили, кому выгодна передача террористами пленных Украине 

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

2021. – 16 янв. — Электрон. данные. Наведено коментар радника 

керівника Офісу Президента України (ОПУ) Михайла Подоляка з приводу 

заяви бойовиків ”ДНР” і ”ЛНР” про намір передати Україні 19 січня в 

односторонньому порядку деяких полонених (жінок, людей похилого віку 

та важкохворих осіб). Посадовець вважає, що видача Україні деяких 

полонених із окупованих територій буде використана окупантами із 

пропагандистською метою, а також певну вигоду отримає народний 

депутат України Віктор Медведчук, якого в ОРДЛО вказують як 

посередника у передачі полонених. Михайло Подоляк відзначив, що 

переговори про звільнення полонених блокуються Росією штучно, і 

найкращим доказом того є факт, що досі в місця утримання полонених на 

Донбасі не пускають навіть представників Червоного Хреста. Текст: 

https://ukrainenews.fakty.ua/365912-element-propagandy-u-zelenskogo-

obyasnili-komu-vygodna-peredacha-terroristami-plennyh-ukraine   

53. Соловйова О. Елла Рєпіна: ”Мені допомогли наполеглива 

праця, набутий досвід і підтримка виборців” [Електронний ресурс] / 

Олександра Соловйова // Голос України. – 2021. – 15 січ. (№ 6). — 

Електрон. дані. Надано інформацію про діяльність народного депутата 

України Елли Рєпіної: роботу з виборцями, розробку законодавчих 

ініціатив, участь у засіданнях Верховної Ради України (ВР України), 

роботу у комітетах. Зокрема зазначено, що загалом за звітний період на 

ім’я Елли Рєпіної надійшло 273 усні та письмові звернення громадян, за 

результатами розгляду яких було спрямовано понад 158 депутатських 

https://politics.fakty.ua/365636-ermak-poobecshal-nakazat-figurantov-sankcionnogo-spiska-ssha
https://politics.fakty.ua/365636-ermak-poobecshal-nakazat-figurantov-sankcionnogo-spiska-ssha
https://ukrainenews.fakty.ua/365912-element-propagandy-u-zelenskogo-obyasnili-komu-vygodna-peredacha-terroristami-plennyh-ukraine
https://ukrainenews.fakty.ua/365912-element-propagandy-u-zelenskogo-obyasnili-komu-vygodna-peredacha-terroristami-plennyh-ukraine
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звернень до відповідних інстанцій.                       Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340739   

54. Стражник Л. Прикарпаття: Університет допоможе 

територіальним громадам [Електронний ресурс] / Людмила Стражник 

// Голос України. – 2021. – 19 січ. (№ 8). — Електрон. дані. Йдеться про 

підписання Прикарпатським національним університетом (ПНУ) імені 

Стефаника угоди про співпрацю із Ворохтянською та Вигодською 

територіальними селищними громадами з метою сприяти розвитку 

регіону та формуванню людського капіталу. Зазначено, що у робочих 

зустрічах із представниками територіальних громад, в ході яких 

обговорено пропозиції з підготовки проектів у різних сферах, узяли участь 

народний депутат Олександр Матусевич, директор Наукового парку 

”Прикарпатський університет” Роман Бубна та директорка Проектно-

освітнього центру ”Агенти змін” ПНУ Світлана Кропельницька. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340904 

55. Ще одна спільна справа, яку вдалося реалізувати завдяки 

мажоритарникам [Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. –       

15 січ. (№ 6). — Електрон. дані. Йдеться про підсумки діяльності на 

своєму виборчому окрузі народного депутата України, члена 

парламентської групи ”Довіра” Лариси Білозір. Зокрема, парламентарій 

повідомила, що відповідно до звернень виборців вдалося залучити кошти 

на реалізацію низки проектів і покращання об’єктів інфраструктури в 

громадах. Лариса Білозір закликала голів та депутатів місцевих рад 

округу вже нині провести інвентаризацію важливих для їх громади 

питань, що потребують вирішення, та запланувати кошти для 

виготовлення проектно-кошторисної документації на ці об’єкти для 

того, щоб спільними зусиллями шукати максимально швидкі та ефективні 

шляхи для їх реалізації. Текст: http://www.golos.com.ua/article/340741 

Див. також : 5, 7, 17, 19, 20, 28, 31-33, 36-38 
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http://www.golos.com.ua/article/340904
http://www.golos.com.ua/article/340741
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