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Верховна Рада України 

1. Бондарчук А. Депутатський соцеконом: історія зради чи 

перемоги [Електронний ресурс] / Анатолій Бондарчук  // Дзеркало 

тижня. – 2021. – 4 жовт. – Електрон. дані.  Йдеться про використання 

народними депутатами субвенцій з Державного бюджету на соціально-

економічний розвиток як інструменту у власних PR-цілях з метою 

здобути популярність серед виборців та знову переобратися в парламент. 

Розглянуто практику розподілу субвенцій у Верховній Раді України  

(ВР України) попередніх скликань та дев’ятого скликання, зокрема 

проаналізовано статистичні дані щодо розподілу коштів у 2021 році між 

областями та представниками окремих парламентських фракцій та 

депутатських груп. Подано інфографіку за темами: ”Ймовірні випадки 

використання бюджетних ресурсів у цілях непрямої агітації у розрізі 

областей”, ”Розподіл субвенцій по областях”. Текст: 
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https://zn.ua/ukr/internal/deputatskij-sotsekonom-istorija-zradi-abo-

peremohi.html 

2. Відбулося засідання Бюро Парламентського комітету 

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

Апарату Верхов. Ради України // Голос України. – 2021. – 7 жовт.  

(№ 191). — Електрон. дані.  Подано текст спільної заяви співголів 

Парламентського комітету асоціації Вадима Галайчука та Вітольда Яна 

Ващиковські за результатами неформального засідання Бюро, яке 

відбулося 29 вересня 2021 року. У документі зазначено, що на засіданні 

проведено ”відкритий обмін думками щодо очікувань та пріоритетів 

майбутнього двостороннього саміту, який має досягти значних 

результатів та закріпити здобутки шляхом досягнення конкретних 

домовленостей, сприяння поглибленню секторальної інтеграції та 

обговорення співробітництва з усіх питань, що становлять взаємний 

інтерес, зокрема, енергетичної безпеки та Європейського зеленого курсу”. 

Парламентарії підтвердили ”спільну рішучість дотримуватись норм 

міжнародного права та принципу територіальної цілісності, 

засуджувати примусову та масову видачу Російською Федерацією 

паспортів українським громадянам, а також залучення мешканців Криму 

та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях 

до участі у нещодавніх виборах до Державної думи, що підриває чесність 

та легітимність виборчих процесів у Росії”. Сторони відзначили, що 

”залишаються відданими збереженню уваги на міжнародному рівні до 

питання незаконної анексії Криму та пов’язаних з цим серйозних і 

системних порушень прав людини”, та приділили увагу ”поточному стану 

процесу врегулювання конфліктів шляхом проведення переговорів у різних 

форматах та поточному стану справ у сусідніх країнах, зокрема ситуації 

в Білорусі”. Стосовно ходу реформ та поточної законодавчої роботи у 

Верховній Раді України (ВР України) члени Бюро нагадали про 

https://zn.ua/ukr/internal/deputatskij-sotsekonom-istorija-zradi-abo-peremohi.html
https://zn.ua/ukr/internal/deputatskij-sotsekonom-istorija-zradi-abo-peremohi.html
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”необхідність дотримання прозорих, всеохоплюючих, конструктивних та 

заснованих на правилах процедур прийняття рішень і законодавчих 

процедур в парламенті”, та відзначили ”необхідність прийняття 

ефективної дорожньої карти щодо судової та антикорупційної реформ, 

включаючи імплементацію вже прийнятого відповідного законодавства”. 

Парламентарії вказали на ”суттєву значущість” парламентського виміру 

Угоди про асоціацію та привітали проведення майбутнього ”Дня 

європейської інтеграції” у ВР України, яка ”виявляє постійну рішучість у 

здійсненні реформ”. Також учасники засідання закликали до ”посилення 

конструктивної співпраці між парламентом та урядом для досягнення 

відчутного прогресу щодо наближення відповідного законодавства”. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/351999  

3. Горбунова О. На порядку денному - соціальні питання 

[Електронний ресурс] / Олена Горбунова  // Голос України. – 2021. –  

8 жовт. (№ 192). – Електрон. дані.  Йдеться про позачергове засідання 

Верховної Ради України (ВР України) 7 жовтня 2021 року, скликане на 

вимогу 153 народних депутатів і присвячене соціальним питанням. 

Розглянуто за скороченою процедурою у першому читанні законопроект 

№ 4038 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

осучаснення та підвищення розмірів пенсій" авторства народних 

депутатів від фракції  "Батьківщина" Юлії Тимошенко, Вадима Івченка 

та Михайла Цимбалюка. Законопроектом передбачено припинення 

порушення статті 22 Конституції і встановлення норм підвищення 

розмірів пенсій та запропоновано індексацію пенсій здійснювати згідно із 

Законом "Про індексацію грошових доходів населення" за нормами, що 

діяли до 2014 року. Текст: http://www.golos.com.ua/article/352093  

4. Горбунова О. Призначили позачергові вибори у громадах 

та встановили межі населених пунктів [Електронний ресурс] / Олена 

Горбунова // Голос України. –2021. – 7 жовт. (№ 191). — Електрон. 

http://www.golos.com.ua/article/351999
http://www.golos.com.ua/article/352093
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дані.  Йдеться про пленарне засідання Верховної Ради України (ВР 

України) 6 жовтня 2021 року під головуванням Першого заступника 

Голови Верховної Ради України (ВР України) Руслана Стефанчука. 

Перший заступник голови фракції ”Слуга народу” Олександр Корнієнко 

повідомив, що на 7 жовтня призначено розгляд питання про зняття з 

посади Голови ВР України, та запропонував обрати за процедурою едхок 

головуючим на пленарному засіданні Данила Гетманцева  (із числа 

народних депутатів, які не підписали пропозицію про відкликання Дмитра 

Разумкова). Із заявами від двох фракцій виступили представники фракції 

”Голос” Роман Костенко та групи ”Довіра” Сергій Шахов. Роман 

Костенко привернув увагу до проблеми розслідування справи так званих 

”вагнерівців” та роботи Тичасовової слідчої комісії (ТСК) з цього 

питання, а Сергій Шахов акцентував на ситуації, що склалась із 

тарифами та цінами на продукти харчування, назвавши все, що 

відбувається, ”холодомором”. Народний депутат від фракції ”Слуга 

народу” Микита Потураєв, коментуючи протиправні дії проти 

журналістів в ”Укрексімбанку”, назвав ці події ”ганебними” та 

проінформував, що нині збираються підписи під зверненнями до 

правоохоронних органів задля того, щоб ”всі причетні до цієї ганебної 

історії понесли покарання відповідно до законодавства”. Також народні 

депутати ухвалили низку рішень, серед яких, зокрема, про призначення 

позачергових виборів Зайцівського сільського голови Синельниківського 

району Дніпропетровської області (№ 6114) та позачергових виборів 

Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області 

(№ 6115). Текст: http://www.golos.com.ua/article/352020   

5. Із виступів уповноважених представників депутатських 

фракцій та груп [Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. –  

6 жовт. (№ 190). — Електрон. дані.  Подано виступи на пленарному 

засіданні Верховної Ради України (ВР України) 5 жовтня 2021 року 

http://www.golos.com.ua/article/352020
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уповноважених представників депутатських фракцій та груп Тараса 

Батенка (група ”За майбутнє”), Нестора Шуфрича (фракція ”Опозиційна 

платформа – За життя”), Юлії Тимошенко (фракція ”Батьківщина”), 

Романа Лозинського (фракція ”Голос”), Ірини Геращенко (фракція 

”Європейська солідарність”), Володимира Арешонкова (група ”Довіра”), 

Сергія Кузьміних (фракція ”Слуга народу”). Парламентарії висловили свої 

думки щодо порядку деннного сесії, організації законотворчого процесу, 

низки актуальних питань, зокрема, щодо ситуації на Сході України, 

підготовки до опалювального сезону, епідеміологічної ситуації. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351969  

6. Історія і мить із життя групи артрозвідки [Електронний 

ресурс] / Прес-служба Апарату Верхов. Ради України // Голос України. 

– 2021. – 6 жовт. (№ 190). — Електрон. дані.  Йдеться про презентацію у 

Верховній Раді України (ВР України) фотовиставки ”Позивний Мауглі” 

фотокореспондента Олени Худякової. Олена Худякова, розповідаючи про 

свої роботи, зазначила, що ”кожна картинка – історія і мить із життя 

групи артрозвідки в 2014 – 2017 роках”, це те – ”чим можемо поділитися 

з того, що бачили і відчували там, на чарівних пагорбах посеред пекла”. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/351976 

7. Коваленко С. Обирають нового Голову Верховної Ради 

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

2021. – 8 жовт. (№ 192). – Електрон. дані.  Йдеться про пленарне 

засідання Верховної Ради України (ВР України) 7 жовтня 2021 року під 

головуванням заступниці Голови ВР України Олени Кондратюк. 

Обговорено питання про обрання Голови ВР України, на посаду якого було 

запропоновано кандидатури народних депутатів Руслана Стефанчука (від 

фракції "Слуга народу"), Ярослава Железняка, Гео Лероса, Олексія 

Гончаренка та Яни Зінкевич. Народні депутати Ярослав Железняк та Гео 

Лерос повідомили, що знімають свої кандидатури, а Руслан Стефанчук, 

http://www.golos.com.ua/article/351969
http://www.golos.com.ua/article/351976
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представляючи свою програму, нагадав, що особисто причетний до тих 

ініціатив, які можуть безпосередньо сьогодні стати фундаментом 

подальшого вдосконалення законодавства, а саме "це законопроекти про 

референдум, про правотворчу діяльність, про кримінальну 

відповідальність за кнопкодавство, про дерадянізацію законодавства, про 

рекодифікацію цивільного законодавства". Також Руслан Стефанчук 

відзначив, що нинішній парламент вперше в історії українського 

парламентаризму почав системно займатися плануванням законотворчої 

діяльності та затвердив плани законопроектної роботи на 2020 і 2021 

роки, і закликав "невідкладно ставати до спільної праці", адже "попереду 

ще багато роботи і нереалізованих завдань". Олексій Гончаренко у своєму 

виступі наголосив, що у разі обрання його Головою ВР України, зробить 

все, щоб депутати ухвалювали всі рішення "без вказівок з Банкової", а Яна 

Зінкевич запевнила, що може стати справді незалежним Головою ВР 

України, "для якого не існуватиме політичних інтриг, а лише інтереси 

українського народу, української держави та української армії". Народний 

депутат Олександр Корнієнко, який виступав від імені ініціаторів 

відкликання Дмитра Разумкова, прокоментував його діяльність на посаді 

Голови ВР України та запропонував йому відповісти на низку гострих 

запитань. Дмитро Разумков розпочав свій виступ із цитування 

передвиборчої програми, відзначивши, що у 2019 році "Слуга народу" йшла 

на вибори "не за посадами і не за грошима, а щоб змінити країну, зробити 

її кращою". Наголосивши, що жодна посада не варта втрати самоповаги, 

гідності та довіри людей, Дмитро Разумков висловив переконання, що за 

будь-яких обставин український парламент повинен залишатися 

запобіжником, яким він уже неодноразово був в історії, та точкою 

рівноваги і балансу в державі. "Незалежно від того, хто буде Головою 

Верховної Ради, парламент повинен залишатися суб’єктною інституцією. 

Бо інакше це шлях до втрати демократії, узурпації влади та втрати 
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парламентаризму". - резюмував політик. За результатами голосування 

ухвалено рішення про відкликання Дмитра Разумкова з посади Голови ВР 

України. Текст: http://www.golos.com.ua/article/352087    

8. Коваленко С. Питання про відкликання Голови Верховної 

Ради з посади включили до порядку денного [Електронний ресурс]  

/ Сергій Коваленко // Голос України. – 2021. – 6 жовт. (№ 190). — 

Електрон. дані.  Йдеться про пленарне засідання Верховної Ради України 

(ВР України) 5 жовтня 2021 року, під час якого перший заступник голови 

фракції ”Слуга народу” Олександр Корнієнко представив пропозицію  

175 народних депутатів про включення до порядку денного питання про 

відкликання Дмитра Разумкова з посади Голови ВР України. З цього 

приводу заступниця Голови ВР України Олена Кондратюк звернула увагу, 

що Закон про Регламент справді передбачає можливість відсторонення 

головуючого, але ”якщо є порушення на сьогоднішньому засіданні 

Верховної Ради, а не на Погоджувальній раді”. Своєю чергою Дмитро 

Разумков, коментуючи цю ініціативу, зауважив, що упродовж двох років 

роботи діяв так, щоб закон був один для всіх, та у зв’язку з наявністю 

конфлікту інтересів під час розгляду цього питання передав ведення 

засідання Першому заступнику Голови ВР України Руслану Стефанчуку. 

За наслідками голосування 240 народних депутатів підтримали 

пропозицію про відсторонення Голови ВР України від головування на 

пленарних засіданнях. Також народні депутати ухвалили рішення щодо 

застосування особливої процедури розгляду законопроекту № 5600 про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень. Текст: http://www.golos.com.ua/article/351969  

9. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно : уряд вжив 

заходів для стабільного, безпечного енергопостачання й захисту 

населення від коливання тарифів // Урядовий кур’єр. – 2021. – 9 жовт. 

http://www.golos.com.ua/article/352087
http://www.golos.com.ua/article/351969
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(№ 196). – С. 2.  Йдеться про Годину запитань до уряду на пленарному 

засіданні Верховної Ради України (ВР України) 8 жовтня 2021 року. 

Міністр енергетики Герман Галущенко прозвітував про стан підготовки 

паливно-енергетичного комплексу й житлово-комунального господарства 

(ЖКГ) до осінньо-зимового періоду 2021 - 2022 років і його забезпечення 

енергоресурсами. А міністр розвитку громад та територій Олексій 

Чернишов повідомив, що Кабінет Міністрів України (КМ України) 

підготував план дій, який забезпечує виконання меморандуму непідвищення 

тарифів, і пообіцяв, що його буде схвалено на найближчому засіданні 

уряду.  Заступник міністра оборони Олександр Носов проінформував, що у 

Міністерстві бракує коштів на виплати військовим одноразових 

винагород, а також відзначив, що грошову винагороду за вересень 

виплачено повністю. Водночас урядовець зауважив, що заборгованість із 

виплати одноразових винагород можна буде повністю виплатити, якщо 

буде внесено зміни до Державного бюджету на 2021 рік, а наразі, щоб 

здійснювати виплати, доводиться економити кошти на закупівлі пального 

й виплаті премій вищому керівному складу Міністерства. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/opalyuvalnij-sezon-rozpochnetsya-vchas/  

10. Рибальченко В. Захисникам вирішили не платити? 

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

2021. – 1 жовт. (№ 187). — Електрон. дані.  Йдеться про перевірку 

представниками cекретаріату Уповноваженого Верховної Ради України 

(ВР України) із прав людини низки об’єктів на території Запорізької 

області. Зокрема під час візиту в обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки з’ясувалося, що існує 

заборгованість перед військовослужбовцями за серпень із виплати 

грошової компенсації за піднаймання житлових приміщень на загальну 

суму 159 тисяч гривень. Крім того, ”військовослужбовці скаржилися на 

відсутність можливості реалізації права на відпочинок у зв’язку з 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/opalyuvalnij-sezon-rozpochnetsya-vchas/
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наявністю на час особливого періоду обмеження щодо одержання ними 

додаткової відпустки як учасниками бойових дій”. Заборгованість із 

виплати матеріальної допомоги на оздоровлення на загальну суму понад  

11 мільйонів гривень, на вирішення соціально-побутових питань  

(204 тисячі), одноразової допомоги під час укладання першого контракту 

(2,7 мільйона), а також за перебування у відрядженні (68 тисяч) також 

виявлено і під відвідування військової частини А1978 в Запоріжжі. 

Зазначено, що пропозиції Уповноваженого ВР України із прав людини 

щодо вирішення вищезгаданих питань спрямують до відповідних органів 

військового управління. Текст: http://www.golos.com.ua/article/351760 

11. Сімейні цінності як національна ідея // Урядовий кур’єр. – 

2021. – 5 жовт. (№ 192). — С. 1, 4.  Йдеться про проведене в 

Національному університеті ”Острозька академія” виїзне засідання 

Всеукраїнської ради церков за участі представників усіх конфесій, 

народних депутатів України, міністрів та їхніх заступників. Учасник 

засідання голова Рівненської облдержадміністрації (ОДА) Віталій Коваль 

відзначив важливість та актуальність винесеної на обговорення теми 

сімейних цінностей, адже, за словами посадовця, ”для українців родина 

завжди була головним орієнтиром”, ”бо в щасливій сім’ї народжуються 

щасливі діти, і тільки вони можуть збудувати щасливу державу”. Один із 

учасників засідання, народний депутат України, голова партії ”Слуга 

народу” Олександр Корнієнко запевнив, що ”жодне рішення, яке 

стосується релігійних і духовних цінностей, не ухвалюватимться без 

діалогу з церквою, яка має високу довіру в суспільстві”, та наголосив, що 

”слід сприймати церкву як інституцію, що надає соціальні послуги 

(зокрема догляд за старшими людьми) й так знімає навантаження з 

держави”. Парламентарій зауважив, що до цього часу немає жодної 

державної програми підтримки територій із високою народжуваністю, 

http://www.golos.com.ua/article/351760
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та пообіцяв, що такі програми будуть обов’язково напрацьовані. Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/simejni-cinnosti-yak-nacionalna-ideya/   

12. Сміян Н. Руслана Стефанчука обрано Головою Верховної 

Ради [Електронний ресурс] / Надія Сміян // Голос України. – 2021. –  

9 жовт. (№ 193). – Електрон. дані.  Йдеться про пленарне засідання 

Верховної Ради України (ВР України) 8 жовтня 2021 року, під час якого 

Руслана Стефанчука обрано Головою ВР України. Руслан Стефанчук 

подякував усім, як тим, хто його підтримав, так і тим, хто голосував 

проти, та зазначив, що "у нас є унікальний шанс своєю працею довести, 

що парламент є місцем прийняття важливих для людей і держави 

рішень". У межах Години запитань до уряду про стан підготовки паливно-

енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства (ЖКГ) 

України до осінньо-зимового періоду 2021 - 2022 рр. та його забезпечення 

енергетичними ресурсам проінформував міністр енергетики Герман 

Галущенко. На початку засідання народні депутати хвилиною мовчання 

вшанували пам’ять народного депутата Антона Полякова, а співголова 

депутатської групи "За майбутнє", до якої входив Антон Поляков, Тарас 

Батенко наголосив, що для усіх членів групи 8 жовтня стало "чорною 

п’ятницею", адже пішов із життя "правдолюб, рафіновано порядний і 

чесний" колега, який "увірвався в стіни парламенту, щоб творити добро". 

Згодом на вимогу двох фракцій з трибуни виступив народний депутат Ігор 

Палиця, який звернув увагу членів фракції "Слуга народу" на некоректні 

вислови в чаті фракції голови Комітету ВР України з питань соціальної 

політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової щодо смерті 

Антона Полякова. Своєю чергою Галина Третьякова, відповідаючи на 

виступ Ігоря Палиці, намагалася апелювати до свободи слова, але 

головуючий на засіданні Руслан Стефанчук попросив виключити мікрофон 

виступаючій та відзначив, що "життя людини є вищою соціальною 

цінністю", а свобода слова, передусім, передбачає відповідальність. 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/simejni-cinnosti-yak-nacionalna-ideya/
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія публічно вибачився перед 

родиною Антона Полякова, а Руслан Стефанчук повідомив, що вже 

підготовлено лист про відсунення Галини Третьякової від засідань у 

сесійній залі та, можливо, від виконання обов’язків голови Комітету. Під 

час засідання розглянуто та ухвалено низку законодавчих актів, серед 

яких, зокрема, - проект змін до деяких законів щодо зазначення та подання 

відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру 

власності юридичної особи (№ 5807); проект Постанови про заяву ВР 

України щодо пріоритетних питань інтеграції України до Європейського 

Союзу (ЄС) (№ 6132); проект змін до Закону про Державний бюджет на 

2021 рік щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних 

проектів (№ 6052). Вирішено перенести на перше засідання наступного 

сесійного тижня розгляд питання про обрання Першого заступника 

Голови ВР України, на посаду якого висунуто кандидатури Олександра 

Корнієнка (фракція "Слуга народу") і Софії Федини (фракція "Європейська 

солідарність"). Також із заявою виступила представниця фракції 

"Європейська солідарність" Ірина Геращенко, яка висловила жаль з 

приводу того, що через затягування часу 8 жовтня так і не змогли 

оголосити низку депутатських запитів, зокрема щодо розслідування 

стосовно офшорів високопосадовців і ситуації в "Укрексімбанку". Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/352133  

13. Україна запрограмована на успіх // Урядовий кур’єр. – 

2021. – 5 жовт. (№ 192). — С. 2.  Йдеться про робочу поїздку Президента 

України Володимира Зеленського до Трускавця, в ході якої він узяв участь у 

виїзній нараді за участі парламентаріїв і керівництва центральних органів 

виконавчої влади. Глава держави відзначив значні успіхи України у сфері 

цифровізації та будівництва доріг, та наголосив, що Офіс Президента 

України (ОПУ) й Міністерство закордонних справ (МЗС) багато зробили 

для міжнародної суб’єктності України. Володимир Зеленський заслухав 

http://www.golos.com.ua/article/352133
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презентації робочих груп за участі депутатів і міністрів (вісім кластерів) 

про деталізацію ініційованого ним плану трансформації країни за 

напрямами: військова безпека та міжнародні відносини; енергетична 

незалежність і зелена трансформація; людський капітал; технологічний 

розвиток і ринкові трансформації; інфраструктура й місцевий розвиток; 

продовольчий хаб; цифровий хаб; верховенство права. Під час спілкування 

з журналістами Президент України заявив, що комплексний план 

трансформації України має сприяти зростанню економіки країни та 

реінтеграції Донбасу, а також акцентував увагу на питаннях 

інформаційної безпеки та протидії ворожій пропаганді. Під час наради 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль презентував оновлену Програму 

діяльності уряду, до якої, за його словами, увійшли спільні напрацювання 

урядовців, парламентаріїв і представників ОПУ та експертів. Глава уряду 

зазначив, що ”документ містить найкращі світові практики організації 

роботи всієї влади”, та окреслив мету програми: сервіс для громадян; 

прогнозовані джерела фінансування; досягнення очікуваних результатів; 

контроль за виконанням. За словами Дениса Шмигаля, програма 

складається із трьох груп національних пріоритетів; громадяни, держава, 

економіка, а також ”12 національних пріоритетів, які містять                 

97 завдань та понад 2000 заходів”. Прем’єр-міністр зауважив, що 

змінюється і підхід до реалізації програми, який передбачає якісне 

наповнення документа завдяки залученню експертів, аналітиків, бізнесу й 

громадськості та використання ІТ-інструментів. ”В ІТ-інструмент уже 

внесено всі завдання, що стоять перед Кабінетом Міністрів та 

міністерствами, сотні показників і таймлайнів, що дадуть змогу в 

режимі реального часу розуміти, як досягати результатів”, – запевнив 

глава уряду. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayina-

zaprogramovana-na-uspih/    

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayina-zaprogramovana-na-uspih/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayina-zaprogramovana-na-uspih/
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14. Яновський С. За мандат змагатимуться понад десяток 

кандидатів [Електронний ресурс] / Сергій Яновський // Голос України. 

– 2021. – 5 жовт. (№ 189). — Електрон. дані.  Йдеться про підготовку до 

позачергових виборів народного депутата України 31 жовтня 2021 року в 

окрузі № 184 Каховського та Бериславського районів Херсонщини. 

Наведено коментар начальника Головного управління Національної поліції 

Херсощини, полковника Олександра Прокудіна, який відзначив численні 

факти порушення виборчого законодавства – підкуп виборців, 

застосування технології так званих ”двійників тощо. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351909 

Див. також : 18, 21, 22, 25, 26, 28 

 

Голова Верховної Ради України 

Руслан Олексійович Стефанчук (обраний 8 жовтня 2021 р.) 

15. Стефанчук Р. З Днем юриста! [Електронний ресурс]  

/ Руслан Стефанчук // Голос України. – 2021. – 9 жовт. (№ 193). – 

Електрон. дані.  У привітанні з нагоди Дня юриста Голова Верховної Ради 

України (ВР України) Руслан Стефанчук закликав правників завжди бути 

"вірними своєму професійному обов’язку, відповідальними та 

неупередженими в прийнятті рішень, вимогливими та успішними". Глава 

парламенту побажав фахівцям, щоб "доля щоб "завжди захищала ці права 

та втілювала їх у життя". Текст: http://www.golos.com.ua/article/352126          

Дмитро Олександрович Разумков (обраний 29 серпня 2019 р. – 

відкликаний з посади 7 жовтня 2021 р.) 

16. Разумков Д. Привітання Голови Верховної Ради України 

Дмитра Разумкова [Електронний ресурс] / Дмитро Разумков // Голос 

України. – 2021. – 2 жовт. (№ 188). — Електрон. дані.  У привітанні 

Голови Верховної Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова з Днем 

http://www.golos.com.ua/article/351909
http://www.golos.com.ua/article/352126
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працівників освіти наголошено, що щоденна праця педагогів ”є 

надзвичайно важливою для українського суспільства”. Глава парламенту 

відзначив професіоналізм освітян та їх готовність до самопожертви під 

час пандемії коронавірусу та побажав їм ”міцного здоров’я та наснаги”. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/351820 

17. Бердинських К. Розлучення року / Крістіна Бердинських, 

Дмитро Бобрицький // Новий час країни. – 2021. – № 37 (7 жовт.). —  

С. 24-26.  Йдеться про відставку Дмитра Разумкова з посади Голови 

Верховної Ради України (ВР України). Окреслено політичні перспективи 

Дмитра Разумкова та спрогнозовано  можливість створення ним 

власного політичного проекту.                  Текст: 

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/chomu-zelenskiy-ta-razumkov-bilshe-ne-

grayut-v-odniy-komandi-novini-ukrajini-50187918.html     

18. Ведернікова І. Відставка Разумкова. Тепер без стримувань і 

противаг [Електронний ресурс] / Інна Ведернікова // Дзеркало тижня. – 

2021. – 7 жовт. – Електрон. дані.  Йдеться про наслідки усунення з посади 

Голови Верховної Ради України (ВР України) дев’ятого скликання Дмитра 

Разумкова. Окреслено деякі позитивні підсумки діяльності Дмитра 

Разумкова як глави парламенту, зокрема відзначено: намагався рухатися в 

руслі Регламенту і закону; мав амбіцію бути спікером усього парламенту; 

умів знаходити компроміс під час ухвалення конфліктних законів. 

Розглянуто можливість обрання на посаду Голови ВР України Руслана 

Стефанчука та спрогнозовано політичні перспективи Дмитра Разумкова 

й можливість створення ним власного політичного проекту. Вказано на 

зміцнення президентської вертикалі влади та посилення впливу глави 

держави на парламент. Текст: https://zn.ua/ukr/internal/vidstavka-

razumkova-teper-bez-strimuvan-i-protivah.html   

19. Дмитро Разумков: ”Лікар – це не просто професія, це 

справа життя” [Електронний ресурс] / Прес-служба Апарату Верхов. 

http://www.golos.com.ua/article/351820
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/chomu-zelenskiy-ta-razumkov-bilshe-ne-grayut-v-odniy-komandi-novini-ukrajini-50187918.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/chomu-zelenskiy-ta-razumkov-bilshe-ne-grayut-v-odniy-komandi-novini-ukrajini-50187918.html
https://zn.ua/ukr/internal/vidstavka-razumkova-teper-bez-strimuvan-i-protivah.html
https://zn.ua/ukr/internal/vidstavka-razumkova-teper-bez-strimuvan-i-protivah.html
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Ради України // Голос України. – 2021. – 2 жовт. (№ 188). — Електрон. 

дані.  Йдеться про вручення Головою Верховної Ради України (ВР України) 

Дмитром Разумковим грамот ВР України працівникам Національного 

інституту раку з нагоди 100-річчя установи. Глава парламенту подякував 

медичним працівникам за їхню щоденну працю, зокрема, за їхній особистий 

внесок у боротьбу з пандемією коронавірусу. Дмитро Разумков побажав 

працівникам Національного інституту раку нових здобутків та перемог 

над будь-якими викликами, а також ”здоров’я, родинного затишку, тепла, 

вдячних пацієнтів”, які будуть цінувати все те, що для них роблять лікарі. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/351831     

20. Дмитро Разумков направив апарату парламенту лист для 

видачі підписних листів щодо відкликання Голови Верховної Ради 

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

// Голос України. – 2021. – 1 жовт. (№ 187). — Електрон. дані.  Йдеться 

про отримання Головою Верховної Ради України (ВР України) Дмитром 

Разумковим листа із пропозицією від голови фракції ”Слуга народу” 

Давида Арахамії щодо видачі підписних листів для збору підписів народних 

депутатів України під пропозицією про відкликання Голови ВР України. 

Дмитро Разумков розписав відповідний документ на Апарат ВР України 

та зазначив, що не зволікатиме з процесом і народні депутати 

отримають підписні листи для збору підписів. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351770   

21. Дмитро Разумков: ”Парламентаризм – основа існування 

європейських держав” [Електронний ресурс] / Прес-служба Апарату 

Верхов. Ради України // Голос України. – 2021. – 7 жовт. (№ 191). — 

Електрон. дані.  Йдеться про інтерв’ю Голови Верховної Ради України 

(ВР України) Дмитра Разумкова в ефірі телеканалу ”Прямий”. Дмитро 

Разумков наголосив на важливій ролі парламенту для балансу влади в 

державі та відзначив, що ”парламентаризм – це основа, на якій існують 

http://www.golos.com.ua/article/351831
http://www.golos.com.ua/article/351770
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європейські країни”, і найуспішніші з них – це саме парламентські 

республіки. Глава парламенту нагадав, що саме ВР України неодноразово 

була точкою прийняття доленосних для держави рішень, зокрема, саме 

парламент зупинив кровопролиття, яке відбувалося в 2014 році. Дмитро 

Разумков зазначив, що впродовж нинішньої каденції у парламенті часто 

вдавалося ухвалювати консенсусні рішення та об’єднувати зусилля влади й 

опозиції для проведення реформ, але водночас застеріг, що ”зважаючи на 

останні два тижні, все те, що будувалося і вибудовувалося за ці два роки, 

знаходиться під серйозною загрозою”.                Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352038   

22. За два роки роботи парламенту вдалося багато чого 

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

України // Голос України. – 2021. – 2 жовт. (№ 188). — Електрон. дані.  

Йдеться про виступ Голови Верховної Ради України (ВР України) Дмитра 

Разумкова в ефірі телеканала ”Україна 24”. Дмитро Разумков зазначив, 

що йому є про що прозвітувати на посаді Голови ВР України, та 

наголосив, що парламенту дев’ятого скликання вдалося реалізувати 

багато ініціатив щодо реформування країни завдяки ефективній 

діяльності народних депутатів, які сумлінно виконували свою роботу. 

Серед головних здобутків ВР України дев’ятого скликання глава 

парламенту назвав зняття депутатської недоторканності та подолання 

кнопкодавства, а також забезпечення правоохоронних й антикорупційних 

органів необхідними механізмами для їхньої роботи. ”Саме ми завершили 

створення Вищого антикорупційного суду. НАБУ, НАЗК, САП, ДБР - 

забезпечили їх всіма можливими механізмами”, – акцентував увагу 

Дмитро Разумков. Текст: http://www.golos.com.ua/article/351832   

23. Парламент – це місце для діалогу [Електронний ресурс]  

// Голос України. – 2021. – 5 жовт. (№ 189). — Електрон. дані.  Йдеться 

про брифінг після Погоджувальної ради Голови Верховної Ради України 

http://www.golos.com.ua/article/352038
http://www.golos.com.ua/article/351832
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(ВР України) Дмитра Разумкова, який, зокрема, запевнив, що розгляд 

ініціативи про відкликання Голови ВР України відбуватиметься ”чітко за 

Регламентом” у визначені законом терміни. Відповідаючи на запитання 

про офшорні рахунки високопосадовців, Дмитро Разумков зауважив, що у 

нього особисто ”офшорів немає”, та наголосив, що ”влада має бути 

максимально відкритою, і колеги самі відповідатимуть за себе”. Крім 

того, глава парламенту відзначив, що завжди діятиме у межах чинного 

законодавства і Конституції, а також висловив думку, що ”Верховна 

Рада є і має бути місцем для діалогу”.               Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351911      

24. Побудувати державу, в якій хочеться жити [Електронний 

ресурс] / Прес-служба Апарату Верхов. Ради України // Голос України. 

– 2021. – 1 жовт. (№ 187). — Електрон. дані.  Йдеться про вручення 

Головою Верховної Ради України (ВР України) Дмитром Разумковим 

щорічних премій ВР України педагогічним працівникам закладів 

дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) 

освіти. Глава парламенту подякував освітянам за їх самовіддану працю 

та зауважив, що ”діти - як пластилін: залежно від того, до якого вони 

майстра потраплять, таким ми й отримаємо наше майбутнє”. Своєю 

чергою голова Комітету ВР України з питань освіти, науки та інновацій 

Сергій Бабак зазначив, що парламент і надалі працюватиме задля 

удосконалення освітньої інфраструктури, продовжить проводити 

цифровізацію й покращувати галузь освіти загалом. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351779  

25. Посада нічого не варта, якщо ти не розумієш, навіщо вона 

тобі потрібна [Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 6 жовт. 

(№ 190). — Електрон. дані.  Наведено коментар Голови Верховної Ради 

України (ВР України) Дмитра Разумкова щодо рішення парламенту про 

розгляд питання про його відставку. Дмитро Разумков наголосив, що за 

http://www.golos.com.ua/article/351911
http://www.golos.com.ua/article/351779
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посаду не тримається, та зауважив, що ”не буде політичні чвари 

перетворювати на багнюку, якою забризкає парламент”, тому визнає 

будь-яке рішення народних депутатів, навіть якщо воно суперечить 

законодавству. Голова ВР України акцентував, що питання полягає не в 

його особистості, а в тому, що ”парламент повинен бути парламентом в 

парламентсько-президентській республіці”, адже ”це ті важелі і ті чаші 

терезів, на яких сьогодні існує наша держава”. Також Дмитро Разумков 

висловив думку, що його відставка пов’язана із запропонованою ним 

поправкою до законопроекту про олігархів щодо Ради національної безпеки 

і оборони (РНБО), та запевнив, що й без посади працюватиме так само 

багато для того, щоб виконати всі обіцянки.           Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351977   

26. Сміян Н. Дмитро Разумков подякував працівникам 

апарату за два роки спільної роботи [Електронний ресурс] // Голос 

України. – 2021. – 8 жовт. (№ 192). – Електрон. дані.  Йдеться про 

спілкувавння Дмитра Разумкова з журналістами після рішення народних 

депутатів про його відставку з посади Голови Верховної Ради України  

(ВР України). Дмитро Разумков запевнив, що буде "рухатися вперед" і 

буде роботи відтепер з посади народного депутата те, що "не вийшло з 

посади Голови Верховної Ради". Дмитро Разумков категорично відкинув 

чутки про свої можливі контакти з олігархами, а коментуючи 

можливість позбавлення його мандата народного депутата, зауважив, 

що "таких підстав і можливостей у фракції партії "Слуга народу" немає". 

Дмитро Разумков подякував працівникам Апарату за два роки спільної 

роботи та побажав їм "рухатися вперед і тримати форму", а також 

висловив слова вдячності заступниці Голови ВР України Олені Кондратюк, 

відзначивши, що "вона справді професійна й порядна людина". З вдячністю 

згадав Дмитро Разумков і народних депутатів із фракції "Слуга народу" 

та інших фракцій, які не голосували за його відставку з посади Голови ВР 

http://www.golos.com.ua/article/351977
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Украхни та зазначив, що "це було їм непросто". Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352050  

27. Сміян Н. Маємо працювати набагато швидше та 

ефективніше на всіх рівнях – від уряду і парламенту до кожної 

громади [Електронний ресурс] / Надія Сміян // Голос України. – 2021. – 

1 жовт. (№ 187). — Електрон. дані.  Йдеться про Конгрес місцевих та 

регіональних влад при Президентові України за участі глави держави 

Володимира Зеленського та Голови Верховної Ради України (ВР України) 

Дмитра Разумкова. Президент України окреслив низку важливих завдань, 

які наразі стоять перед органами влади, зокрема, це – управління 

відходами, забезпечення громадян питною водою, підготовка до 

опалювального сезону тощо. Коментуючи підписаний під час роботи 

когресу меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи 

на тепло та гарячу воду не зростатимуть, Володимир Зеленський назвав 

це ”великою перемогою” та зауважив, що очікує ”на появу аналогічного 

меморандуму не на один, а на три наступні роки, щоб не було сюрпризів 

для громадян України”. Текст: http://www.golos.com.ua/article/351774    

28. Степанчук І. Як Верховна Рада Держдумою стала: нардепи 

відправили у відставку Дмитра Разумкова [Електронний ресурс] / Інна 

Степанчук // Україна молода. –2021. – 8 жовт. (№ 105). – Електрон. 

дані.  Йдеться про ухвалення народними депутатами рішення про 

відставку Голови Верховної Ради України (ВР України) Дмитра 

Разумкова. Зазначено, що, виступаючи з парламентської трибуни, 

Дмитро Разумков наголосив, що принципи, з якими він прийшов на посаду 

глави парламенту, залишилися незмінними, та нагадав, що партія ”Слуга 

народу” на виборах у 2019 році декларувала, що йде ”не за посадами і 

грошима, а щоб змінити країну на краще”. Текст: 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3772/2006/160955/  

Див. також : 4, 7, 8, 12, 36, 41, 45, 50, 52 

http://www.golos.com.ua/article/352050
http://www.golos.com.ua/article/351774
https://umoloda.kyiv.ua/number/3772/2006/160955/
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Перший Заступник Голови Верховної Ради України 

29. Вітання Першого заступника Голови Верховної Ради 

України Руслана Стефанчука [Електронний ресурс] // Голос України. – 

2021. – 2 жовт. (№ 188). — Електрон. дані.  У вітанні Першого 

заступника Голови Верховної Ради України (ВР України) Руслана 

Стефанчука з Днем працівників освіти наголошено, що педагоги – це 

”приклад для всього людства, відображення божественних любові та 

мудрості”, це ті, ”хто супроводжує нас протягом усього життя, 

тримаючи за руку, відкриває розум і торкається серця”. Парламентарій 

побажав освітянам ”запалити якомога більше факелів”, щоб очі учнів 

”світилися цікавістю й допитливістю”, та водночас закликав педагогів 

”бути самим учнями”, тобто ”розширювати горизонти, безперервно 

вчитися, вдосконалюватися”. ”Любіть людей, життя та Україну. 

Передавайте цю любов усім навколо, просвітлюючи непростий життєвий 

шлях яскравим світлом знань!”, – звернувся до працівників освіти Руслан 

Стефанчук. Текст: http://www.golos.com.ua/article/351815  

30. Руслан Стефанчук у Трускавці презентує IT-продукт 

управління країною [Електронний ресурс] / Секретаріат Першого заст. 

Голови Верхов. Ради України // Голос України. – 2021. – 2 жовт.  

(№ 188). — Електрон. дані.  Йдеться про інтерв’ю Першого заступника 

Голови Верховної Ради України (ВР України) Руслана Стефанчука 

інтернет-виданню LB.ua. Парламентарій повідомив, що на виїзному 

засіданні фракції ”Слуга народу” презентує програму ”стратегічних 

трійок”, а також IT-продукт управління країною - ProjectUA. За словами 

парламентарія, це ”чітка, відкрита й зрозуміла система”, яка дасть 

змогу побачити, ”яка реформа буксує, хто в цьому винен, хто не прийняв 

закон чи підзаконний акт”. Руслан Стефанчук зауважив, що завдяки 

програмі буде сформований рейтинг міністрів, і відповідно до виконання 

посадовцем своїх обов’язків та місця в рейтингу будуть прийматися 

http://www.golos.com.ua/article/351815
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рішення про його перебування на посаді. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351847  

Див. також : 4, 7, 8, 12, 18, 36, 40, 45, 52 

 

Заступник Голови Верховної Ради України 

31. Олена Кондратюк: ”Верховна Рада високо цінує підтримку 

Чехією наших євроатлантичних прагнень” [Електронний ресурс]  

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

– 7 жовт. (№ 191). — Електрон. дані.  Йдеться про зустріч заступниці 

Голови Верховної Ради України (ВР України) Олени Кондратюк з Першим 

заступником Голови Сенату Парламенту Чехії Їржі Ружічкою у межах 

його офіційного візиту в Україну. Подякувавши Їржі Ружічку за участь у 

заходах із вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру, парламентарій 

зауважила, що ”дуже важливим для усієї Європи є відновлення історичної 

справедливості, збереження та гідне увіковічення пам’яті про ці події”, 

адже ”жертвами розстрілів в Бабиному Яру стали люди багатьох 

національностей: євреї, цвіт української інтелігенції, роми та багато 

інших мешканців Києва”. Олена Кондратюк також звернулася з 

проханням до Голови Сенату Парламенту Чехії з проханням підтримати 

рішення про визнання Голодомору 1932 – 1933 років в Україні геноцидом 

українського народу, а також позитивно оцінила створення групи 

підтримки Кримської платформи в Парламенті Чехії. Заступниця Голови 

ВР України проінформувала, що наразі Україна складає списки незаконно 

обраних депутатів Державної думи Російської Федерації (РФ) на виборах 

в окупованому Криму та надсилатиме їх усім європейським парламентам і 

міжнародним інституціям для запровадження відповідних санкцій. Олена 

Кондратюк відзначила, що для України важливо отримати план дій щодо 

членства в НАТО та зупинити ”Північний потік-2”, який є загрозою для 

http://www.golos.com.ua/article/351847
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енергетичної безпеки всієї Східної Європи, а також закликала 

”посилювати економічну співпрацю в рамках Східного партнерства”. 

Своєю чергою Їржі Ружичка запевнив, що Чехія, безумовно, стоїть на 

позиціях територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму, а 

також наголосив, що вважає майбутнє членство України в 

Європейському Союзі (ЄС) вигідним не лише самій Україні, а й усьому ЄС, 

зокрема, для зміцнення безпеки на східних кордонах Європи. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351998 

32. Саейм Латвії готовий до активної роботи в рамках 

Кримської платформи [Електронний ресурс] / Прес-служба Апарату 

Верхов. Ради України  // Голос України. – 2021. – 8 жовт. (№ 192). – 

Електрон. дані.  Йдеться про зустріч заступниці Голови Верховної Ради 

України (ВР України) Олени Кондратюк з Віце-спікеркою Саейму 

Латвійської Республіки Дагмарою Бейтнере-Ле Галла, яка перебувала з 

офіційним візитом в Україні. Олена Кондратюк відзначила посилення 

міжпарламентських зв’язків між державами та подякувала за те, що 

"Латвія на високому рівні представлена на заходах із вшанування пам’яті 

жертв трагедії Бабиного Яру". Сторони обговорили спільне історичне 

минуле двох народів і відновлення та збереження історичної пам’яті про 

злочини тоталітарних режимів, а також питання євроатлантичної 

інтеграції України та взаємодії в Парламентській асамблеї Ради Європи 

(ПАРЄ) у межах формату Балтік+ та активізації співпраці України з 

ініціативою Трьох морів. Співрозмовниці домовилися скоординувати 

зусилля щодо проведення заходів Кримської платформи, зокрема, Латвія 

планує організувати велику міжнародну конференцію з питань окупації 

Криму як прикладу порушення міжнародного права. Олена Кондратюк 

закликала спільно реагувати на гібридні загрози, які стоять перед обома 

країнами та безпекою в усій Європі, зокрема, акцентувала увагу на 

необхідності спільно протистояти ”Північному потоку-2” як 

http://www.golos.com.ua/article/351998
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геополітичному проекту Російської Федерації (РФ) та застосувати "всі 

можливі санкції до обраних в окупованому Криму депутатів Держдуми 

РФ та організаторів незаконних виборів". Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/352070 

33. Створювати нові можливості вчителям [Електронний 

ресурс] // Голос України. – 2021. – 5 жовт. (№ 189). — Електрон. дані.   

У привітанні з нагоди Дня учителя заступниця Голови Верховної Ради 

України (ВР України) Олена Кондратюк подякувала освітянам за їх 

”нелегку, але таку Гідну місію – ділитися безцінними знаннями з дітьми” 

та ”навчати їх бути Людиною”. Парламентарій акцентувала увагу на 

”жіночому обличчі” освіти в Україні, адже ”понад 80 відсотків вчителів 

середньої і старшої школи – це жінки, а в початковій школі жінок –           

99 відсотків. Також Олена Кондратюк вказала на таке негативне явище, 

коли ”під гаслами реорганізації, знищуються професійні колективи і єдині 

центри знань на селі, які можуть і хочуть працювати”. ”А поміж тим 

новаторів і професійних вчителів у регіонах немало. Треба їм допомагати, 

створювати нові можливості, а не скорочувати і закривати! Без 

Вчителів не буде якісної освіти. Без якісної освіти не буде успішного 

майбутнього для України”, - резюмувала заступниця Голови ВР України. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/351907     

34. Уся Європа має знати про злочини тоталітарного режиму 

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

Голос України. – 2021. – 8 жовт. (№ 192). – Електрон. дані.  Йдеться про 

відвідання Національного історико-меморіального заповідника 

"Биківнянські могили" заступницею Голови Верховної Ради України 

Оленою Кондратюк разом із Маршалком Сенату Польщі Томашем 

Гродзьким, Віце-маршалком Сенату пані Габріелою Моравська-

Станецькою та Віце-маршалком польського Сейму Пьотром 

Згожельським, які перебували з офіційним візитом в Україні. Політики 

http://www.golos.com.ua/article/352070
http://www.golos.com.ua/article/351907
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вшанували пам’ять жертв тоталітаризму 1937 - 1941 років хвилиною 

мовчання і поклали вінки до української і польської частин єдиного 

Міжнародного меморіалу. Олена Кондратюк закликала "в дні, коли 

Україна проводить пам’ятні заходи з нагоди 80-ї річниці трагедії у 

Бабиному Яру, пам’ятати і про злочини тоталітарного комуністичного 

режиму", та наголосила, що "вся Європа має знати про ці страшні події, 

щоб вони більше ніколи і ніде не повторювалися". Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352063   

35. Щоб пам’ять про Бабин Яр ніколи не згасла [Електронний 

ресурс] // Голос України. – 2021. – 1 жовт. (№ 187). — Електрон. дані.  

Йдеться про вшанування заступницею Голови Верховної Ради України (ВР 

України) Оленою Кондратюк разом із лідером фракції ”Батьківщина” 

Юлією Тимошенко та народними депутатами від цієї політичної сили 

пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. Олена Кондратюк наголосила, що 

”важко передати словами ті емоції, які відчуваєш на цій землі, 

просякнутій болем і стражданнями безневинних”, та висловила 

переконання, що ”Бабин Яр має об’єднувати нас усіх у тому, щоб пам’ять 

про цю трагічну сторінку історії ніколи не згасла”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351763 

Див. також : 7, 8, 26, 45 

 

Законотворчість 

36. Горбунова О. Пріоритети, конфлікти і можливе 

оскарження деолігархічного закону у Конституційному Суді 

[Електронний ресурс] / Олена Горбунова // Голос України. – 2021. –  

5 жовт. (№ 189). — Електрон. дані.  Йдеться про деякі підсумки 

законотворчої роботи Верховної Ради України (ВР України) у вересні  

2021 року. Ухвалено низку законопроектів, серед яких, зокрема: ”Про 

http://www.golos.com.ua/article/352063
http://www.golos.com.ua/article/351763
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індустріальні парки”, ”Про віртуальні активи”, ”Про внесення змін до 

статті 14 Закону України ”Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” 

щодо уточнення окремих положень” та інші. Також парламент ухвалив 

важливі заяви: ”Про Заяву Верховної Ради України щодо незаконного 

затримання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського 

народу Нарімана Джелялова та інших представників корінного 

кримськотатарського народу Криму на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим державою-агресором Російською 

Федерацією” та ”Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимності 

виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року”. 

Коментуючи вибори до Державної думи Російської Федерації (РФ), 

Перший заступник Голови ВР України Руслан Стефанчук наголосив, що 

”жодна держава, а особливо держава-агресор, не може проводити свої 

вибори на наших тимчасово окупованих територіях”, та зазначив, що ВР 

України закликає ”парламенти іноземних держав та міжнародні 

парламентські організації надати належну оцінку фальсифікованим 

парламентським виборам та фактам незаконного голосування”. 

Окреслено ситуацію навколо законопроекту № 5599 ”Про запобігання 

загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які 

мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті 

(олігархів)”, стосовно якого Уповноважений ВР України з прав людини та 

чотири опозиційні фракції виступили з вимогою спрямувати законопроект 

на експертизу до Венеційської комісії. Внаслідок цього виник конфлікт 

між Головою ВР України Дмитром Разумковим та провладною фракцією 

”Слуга народу”, депутати якої виступили проти направлення проекту до 

Венеційської комісії та ініціювали відкликання глави парламенту. Зокрема, 

наприкінці вересня голова фракції ”Слуга народу” Давид Арахамія 
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звернувся до Дмитра Разумкова з проханням видати підписні листи для 

збору підписів народних депутатів під пропозицією про відкликання Голови 

ВР України, а Дмитро Разумков у відповідь пообіцяв, що не зволікатиме з 

процесом та розписав відповідний документ на Апарат ВР України. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351874  

37. Законодавство про всеукраїнський референдум потребує 

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

6 жовт. (№ 190). — Електрон. дані.  Окреслено зміст інформації щодо 

виконання положень Закону ”Про всеукраїнський референдум”, поданої 

Центральною виборчою комісією (ЦВК) до Комітету Верховної Ради 

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

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Повідомлено, 

що ЦВК з метою здійснення методичного забезпечення організації 

підготовки i проведення всеукраїнського референдуму ухвалила майже  

40 власних актів, а також зазначено, що у ЦВК завершується робота 

щодо ухвалення визначених законом спільних актів (чи за погодженням) з 

іншими державними органами, зокрема, Національним банком України 

(НБУ) і Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), 

за наслідками якої Комісією буде сформовано та додатково направлено до 

Комітету  детальний перелік ухвалених актів. Водночас ЦВК підтримує 

необхідність удосконалення законодавства про всеукраїнський 

референдум i продовжує роботу щодо аналізу проблемних питань, які 

виникали під час підготовки нормативних актів на виконання Закону, а 

також практичної реалізації його положень, зокрема щодо утворення 

ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 

та їх реєстрації. Текст: http://www.golos.com.ua/article/351974   

38. Кудря І. Здорова їжа може вберегти від інвалідності … 

[Електронний ресурс] / Ірина Кудря // Голос України. – 2021. – 6 жовт. 

(№ 190). — Електрон. дані.  Окреслено ключові положення законопроекту 

http://www.golos.com.ua/article/351874
http://www.golos.com.ua/article/351974
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№ 5657 про фортифікацію борошна фолієвою кислотою, зареєстрованого 

у Верховній Раді України (ВР України) представниками різних 

депутатських груп і фракцій спільно із жіночим рухом ”За майбутнє”. 

Одна із авторів законопроекту, член депутатської групи ”За майбутнє” 

Ірина Констанкевич наголосила на неприпустимості замовчування 

проблеми зі зростанням кількості дітей із вродженими вадами розвитку 

та висловила переконання, що ”додавання в борошно фолієвої кислоти 

зможе на 50 відсотків зменшити інвалідність та смертність серед 

новонароджених дітей”. Зазначено, що законодавча ініціатива про 

збагачення борошна фолієвою кислотою знайшла підтримку в 

Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ), і на адресу ВР України надійшло 

понад 200 листів із підтримкою ідеї законопроекту про фортифікацію 

борошна, серед них листи від науковців, нейрохірургів, Світової Федерації 

Українських Жіночих Організацій, лікарів дитячих лікарень та батьків, 

депутатів обласних рад. Текст: http://www.golos.com.ua/article/351920  

39. Нападовська Н. Плати - і нікого не бійся : в Україні набрав 

чинності закон про захист боржників від недобросовісних колекторів 

[Електронний ресурс] / Наталя Нападовська // Україна молода. –2021. 

– 8 жовт. (№ 105). – Електрон. дані.  Окреслено ключові норми ухваленого 

Верховною Радою України (ВР України) Закону про врегулювання 

діяльності колекторів. Зокрема зазначено, що відтепер значно посилися 

вимоги до колекторів: крім легалізації, вони повинні дотримуватися цілої 

низки умов етичного характеру, а роботу колекторської служби 

контролює Національний банк України (НБУ). Текст: 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3772/159/160954/     

40. Потрібно досягти балансу інтересів працівників і 

роботодавців [Електронний ресурс] / Секретаріат Першого заст. 

Голови Верхов. Ради України  // Голос України. – 2021. – 9 жовт.         

(№ 193). – Електрон. дані.  Йдеться про проведену під головуванням 

http://www.golos.com.ua/article/351920
https://umoloda.kyiv.ua/number/3772/159/160954/
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Першого заступника Голови Верховної Ради України (ВР України) Руслана 

Стефанчука зустріч із представниками профспілок за участю народного 

депутата, голови Конфедерації Вільних профспілок України, голови 

Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, керівника прес-

центру Федерації профспілок України (ФПУ) Юрія Работи, голови ФПУ 

Григорія Осового. Учасники  зустрічі висловили свої пропозиції стосовно 

низки законопроектів, серед яких, - щодо дерегуляції трудових відносин  

(№ 5388); щодо ефективності використання коштів соціального 

страхування (№ 2743); щодо спрощення регулювання трудових відносин у 

сфері малого і середнього підприємництва та зменшення 

адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність  

(№ 5371). Коментуючи питання ухвалення нового Трудового кодексу, 

Руслан Стефанчук запевнив, що парламент уже працює над цим 

питанням, та наголосив, що трудові права, передбачені Конституцією, 

повинні залишатися недоторканними. Також розглянуто інші важливі 

питання, зокрема про доступні ціни на український газ і тарифи на 

електроенергію та комунальні послуги; затвердження Державного 

бюджету України на  2022 рік із безумовним дотриманням визначених 

законами України розмірів грошових виплат і соціального захисту 

громадян; виплати працівникам заборгованої зарплати тощо. За 

результатами зустрічі вирішено розглянути надані пропозиції та 

забезпечити залучення представників парламенту до соціального діалогу. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/352147  

41. Рублевська Т.  Раз, два, три - олiгархом будеш ти : 

деолігархізація України виявилася фейковою: тi, хто є ними, навіть не 

злякались [Електронний ресурс] / Тетяна Рублевська // Україна 

молода. – 2021. – 5 - 6 жовт. (№ 103-104). – Електрон. дані.  

Проаналізовано положення ухваленого Верховною Радою України (ВР 

України) Закону про деолігархізацію та розглянуто перспективи його 

http://www.golos.com.ua/article/352147
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реалізації. Зазначено, що у документі існує юридична колізія через 

протиріччя у тому, який орган визначатиме статус олігарха, адже право 

надано двом - і Раді національної безпеки і оборони (РНБО), і 

Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК). 

Окреслено позицію з цього питання Голови ВР України Дмитра Разумкова, 

який висловив думку, що Президент України Володимир Зеленський може 

ветувати законопроект про олігархів та повернути його до парламенту зі 

своїми пропозиціями. Наведено коментарі експертів, думки яких щодо 

Закону розділилися. Зокрема, політолог Володимир Фесенко вважає, що 

окреслилася олігархічна коаліція, і нібито кожна з опозиційних сил 

захищала інтереси ”свого олігарха”. Натомість директор Інституту 

світової політики Євген Магда оцінює ухвалений Закон як небезпечний та 

однією зі справжніх цілей цього документа вважає не боротьбу з впливом 

олігархів, а спробу тиску на п’ятого Президента України, лідера 

”Європейської солідарності” Петра Порошенка. Голова аналітичного 

центру ”Інститут законодавчих ідей” Тетяна Хутор вказала на низку 

загроз, які містяться в законопроекті: отримання небувалих повноважень 

РНБО надавати та позбавляти статусу олігарха на власний розсуд; 

впливати на будь-якого посадовця через так званий ”гачок звільнення” у 

зв’язку з тим, що відтепер одна незадекларована зустріч iз 

представником олігарха, який не представився, є підставою для 

позбавлення посади. Експерти зауважують, що Закон може бути 

використаний для посилення влади Президента України та його впливу на 

бізнес і засоби масової інформації (ЗМІ), а також для збільшення 

капіталів осіб, наближених до влади і формування так званого кола ”своїх 

олігархів”. Текст: https://umoloda.kyiv.ua/number/3771/180/160873/ 

42. Сміян Н. Ні – трансжирам у дитячому харчуванні! 

[Електронний ресурс] / Надія Сміян // Голос України. – 2021. – 2 жовт. 

(№ 188). — Електрон. дані.  Йдеться про ухвалення Верховною Радою 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3771/180/160873/
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України (ВР України) за основу проекту змін до деяких законів, які 

стосуються підвищення якості харчових продуктів, що споживаються 

дітьми (№ 5148). Коментуючи законопроект, один із авторів документа, 

член Комітету ВР України з питань аграрної та земельної політики 

Дмитро Соломчук зауважив, що на полицях магазинів нині важко знайти 

солодощі, які б не містили у своєму складі ”гідрогенізованої пальмової 

олії”, та відзначив, що ситуація на вітчизняному споживчому ринку 

істотно погіршилася, коли після 2015 – 2016 років імпорт пальмової олії 

зріс із 70 тисяч тонн на рік до 220 – 240 тисяч. Згідно із досвідом 

європейських держав у законопроекті пропонується повністю заборонити 

використання будь-яких трансжирів (у тому числі й пальмової олії) в 

дитячих продуктах, а у звичайних продуктах дозволяється 

використовувати не більш як два грами трансжирів на 100 грамів жирів, і 

про це потрібно повідомляти на упаковці. Під час підготовки 

законопроекту до другого читання народні депутати мають намір 

розглянути низку зауважень від Головного науково-експертного 

управління ВР України, а також передбачено, що Закон набуде чинності з 

наступного дня після його опублікування. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351843  

43. Тарнавський О. Колективний Зеленський: від 

демократичної республіки до неосвіченого абсолютизму? 

[Електронний ресурс] / Омелян Тарнавський // Дзеркало тижня. – 

2021. – 9 жовт. - Електрон. дані.  Окреслено деякі підсумки діяльності 

Володимира Зеленського на посаді Президента України та 

охарактеризовано політику команди глави держави у різних сферах 

суспільного життя. Зокрема відзначено особливості інформаційної та 

кадрової політики влади та законодавчого процесу в умовах, коли центром 

прийняття рішень уже є не Верховна Рада України (ВР України) та 

Кабінет Міністрів України (КМ України), а Офіс Президента України 

http://www.golos.com.ua/article/351843
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(ОПУ). Акцентовано увагу нанебезпеці узурпації влади та побудови 

авторитарного режиму в Україні. Текст: 

https://zn.ua/ukr/internal/kolektivnij-zelenskij-vid-demokratichnoji-respubliki-

do-neosvichenoho-absoljutizmu.html    

Див. також : 2-5, 7, 8, 12, 22, 25, 44, 45, 47-49, 51, 52 

 

Парламентські комітети та фракції 

44. Ви є провідниками знань … [Електронний ресурс] // Голос 

України. – 2021. – 2 жовт. (№ 188). — Електрон. дані.  Подано 

привітання голови Комітету Верховної Ради України (ВР України) з 

питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака з професійним святом – 

Днем працівників освіти. Парламентарій подякував освітянам за їх працю 

та наголосив, що ”Верховна Рада України, зокрема Комітет з питань 

освіти, науки та інновацій, наполегливо і послідовно працює над змінами в 

законодавчій площині з метою підвищення рівня соціальної підтримки 

вчителя, вихователя, викладача, професора, забезпечення можливостей 

для його неперервного професійного розвитку”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351814   

45. Горбунова О. Ухвалення всіх рішень Верховної Ради тільки 

за Регламентом [Електронний ресурс] / Олена Горбунова // Голос 

України. – 2021. – 5 жовт. (№ 189). — Електрон. дані.  Йдеться про 

засідання Погоджувальної ради, на початку якої Голова Верховної Ради 

України (ВР України) Дмитро Разумков прокоментував ситуацію навколо 

відкликання його з посади та повідомив, що підписні листи на прохання 

фракції ”Слуга народу” та народного депутата Давида Арахамії були 

видані. Відзначивши, що народні депутати від фракції ”Слуга народу” 

відмовились від зустрічі з ним, Дмитро Разумков засвідчив свою 

готовність зустрітися з представниками інших фракцій, якщо у них буде 

https://zn.ua/ukr/internal/kolektivnij-zelenskij-vid-demokratichnoji-respubliki-do-neosvichenoho-absoljutizmu.html
https://zn.ua/ukr/internal/kolektivnij-zelenskij-vid-demokratichnoji-respubliki-do-neosvichenoho-absoljutizmu.html
http://www.golos.com.ua/article/351814
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необхідність обговорити діяльність Голови ВР України. Також глава 

парламенту проінформував про ситуацію навколо законопроекту про 

деолігархізацію та акцентував увагу на питанні тарифів, нагадавши, що 

нещодавно було підписано меморандум, в якому закріплено ціни на газ для 

населення. Перший заступник Голови ВР України Руслан Стефанчук 

окреслив завдання парламенту у сфері законотворчості та у звя’зку з 

початком нового етапу процесу планування роботи ВР України закликав 

голів комітетів і фракцій надати свої пропозиції до порядку денного 

пленарних засідань. Заступниця Голови ВР України Олена Кондратюк 

повідомила, що наразі від освітян, медиків та державних службовців 

вимагають, щоб понад 80 % їхніх колективів повинні бути вакциновані, у 

зв’язку з чим парламентарій запропонувала народним депутатам 

”показувати приклад і показати нарешті скільки вакциновано осіб в 

нашому колективі”. Окремо заступниця глави парламенту привернула 

увагу до неприйнятих законопроектів, внесених Президентом України як 

невідкладні, зокрема, це антикорупційна стратегія на 2020 – 2024 роки. 

На засіданні виступили також перший заступник голови фракції ”Слуга 

народу” Олександр Корнієнко, співголова фракції ”Опозиційна платформа 

– За життя” (”ОПЗЖ”) Юрій Бойко, представник фракції ”Європейська 

солідарність” Петро Порошенко, лідер фракції ”Батьківщина” Юлія 

Тимошенко, голова фракції ”Голос” Ярослав Железняк, співголова групи 

”Партія ”За майбутнє” Тарас Батенко, представник групи ”Довіра” 

Володимир Арешонков. Текст: http://www.golos.com.ua/article/351912  

46. Депутати закликали реагувати на порушення Росією 

міжнародних домовленостей [Електронний ресурс] / Інформ. упр. 

Апарату Верхов. Ради України // Голос України. – 2021. – 6 жовт.  

(№ 190). — Електрон. дані.  Йдеться про зустріч голови Комітету 

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

реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській 

http://www.golos.com.ua/article/351912
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областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, 

національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитра Лубінця та 

голови підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, 

двосторонніх та багатосторонніх відносин Комітету ВР України з 

питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 

Єлизавети Ясько з представниками Асамблеї діаспор світу. Обговорено 

низку актуальних проблем, зокрема, питання дотримання та захисту прав 

національних меншин і корінних народів в Україні та забезпечення прав і 

свобод осіб, постраждалих унаслідок збройного конфлікту та тимчасової 

окупації частини території України. У ході зустрічі Дмитро Лубінець 

акцентував увагу на агресії Російської Федерації (РФ) проти України та 

звернувся до представників Асамблеї діаспор світу з проханням реагувати 

на порушення РФ міжнародних домовленостей. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351973 

47. Кожна область має шукати свої сенси [Електронний ресурс] 

// Голос України. – 2021. – 1 жовт. (№ 187). — Електрон. дані.  Йдеться 

про візит народних депутатів від фракції ”Слуга народу” на 

Тернопільщину, у ході якого парламентарії відкрили спортивний 

майданчик з облаштуванням стадіону в селі Боричівка Теребовлянського 

району та відвідали низку об’єктів, включених до президентських програм 

”Велике будівництво” та ”Велика реставрація”, серед яких, зокрема, 

водна арена ”Тернопіль” та три замки – Чортківський, Збаразький та 

Кременецький. У своєму дописі у Фейсбуці за результатами поїздки 

заступниця голови фракції ”Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, 

що під час круглого столу ”Туристичне Тернопілля – синергія держави та 

громад” обговорено розвиток туристичної галузі краю та проблеми 

збереження історичних об’єктів. Парламентарій пообіцяла, що незабаром 

буде опубліковано список із 28 нових об’єктів ”Великої реставрації”, та 

зауважила, що для того, щоб включити такі об’єкти у програму 

http://www.golos.com.ua/article/351973
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реставрації ухвалено спеціальний Закон № 5551-2, який вже запрацював. 

Також Євгенія Кравчук наголосила, що 2021 рік для Тернопільщини став 

роком відновлення мостів, а стосовно відвідання народними депутатами 

простору для громад у Чорткові відзначила, що ”це місце буде не просто 

партійним осередком, а простором, де кожен зможе поспілкуватися із 

владою, надати свої пропозиції, обговорити проблеми та разом шукати 

шляхи їхнього вирішення”. У свою чергу голова партії ”Слуга народу” 

Олександр Корнієнко після візиту на Тернопільщину акцентував увагу, що 

”регіон ідеально підходить для виробництва крафтових органічних 

продуктів”, та навів приклад США, де кожен штат та кожне містечко 

береже свою унікальну історію. ”Кожна область України має шукати 

свої сенси. Із маленьких історій складається велика історія країни”, – 

резюмував народний депутат.              Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351761  

48. Луканська А. Територію НАУ таки продовжать 

забудовувати [Електронний ресурс] / Анна Луканська  // Голос 

України. – 2021. – 8 жовт. (№ 192). – Електрон. дані.  Йдеться про 

засідання Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

освіти, науки та інновацій, на якому обговорено питання про забудову 

території Національного авіаційного університету (НАУ). Голова 

Комітету Сергій Бабак наголосив, що "ми рухаємося до фінансової 

автономії університетів", проте "треба попрацювати над механізмами 

контролю", щоб запобігти можливим зловживанням. Ректор НАУ 

Максим Луцький пообіцяв найближчим часом презентувати план забудови 

території вишу, а з ініціативи Сергія Бабака ухвалено рішення звернутися 

до Кабінету Міністрів України (КМ України) за роз’ясненнями щодо 

стану законодавчої бази, яка врегульовує право університетів 

розпоряджатися своїми землею і майном.                     Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/352067  

http://www.golos.com.ua/article/351761
http://www.golos.com.ua/article/352067
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49. Оборонний бюджет – перш за все [Електронний ресурс]  

// Голос України. – 2021. – 2 жовт. (№ 188). — Електрон. дані.  Йдеться 

про проведене у форматі відеоконференції засідання Комітету Верховної 

Ради України (ВР України) з питань національної безпеки, оборони та 

розвідки, на якому вирішено підтримати законопроект № 6000 про 

Державний бюджет України на 2022 рік у частині фінансування потреб 

органів сектора безпеки і оборони держави. Ухвалено також рішення 

щодо необхідності технічного уточнення порівняльної таблиці до 

законопроекту № 3196-д про внесення змін до Закону України ”Про 

Службу безпеки України” щодо удосконалення організаційно-правових 

засад діяльності Служби безпеки України (СБУ). У своєму дописі у 

Фейсбуці член Комітету, народний депутат від фракції ”Голос” Сергій 

Рахманін закликав звернути увагу на прикордонні війська, зокрема на 

ділянках україно-російського й україно-білоруського рубежу, де є реальна 

загроза для безпеки України. Парламентарій відзначив, що ”росіяни 

збираються створювати нові угруповання і розширювати вже існуючі на 

різних ділянках україно-російського кордону, а також з боку окупованого 

Криму та на території Білорусі”, і саме через це, на його думку, державі 

слід звернути особливу увагу на збільшення фінансування Державної 

прикордонної служби України. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351833  

50. Прокаєва А. У Трускавці ”слуги” домовилися звільнити 

Разумкова / Анастасія Прокаєва // Газета по-українськи. – 2021. –  

7 жовт. (№ 40). — С. 1, 8.  Йдеться про виїзне засідання парламентської 

фракції ”Слуга народу” у Трускавці за участю Президента України 

Володимира Зеленського, урядовців, керівників силових відомств та 

антикорупційних органів. Зокрема, серед інших питань обговорено 

ініціативу щодо відкликання Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної 

Ради України (ВР України). Зазначено, що для ухвалення відповідного 

http://www.golos.com.ua/article/351833
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рішення у ВР України необхідно 226 голосів народних депутатів. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_u-truskavci-slugi-domovilisya-

zvilniti-razumkova/1054849  

51. Триває діалог щодо імплементації судової реформи 

[Електронний ресурс] / // Голос України. – 2021. – 9 жовт. (№ 193). – 

Електрон. дані.  Йдеться про робочу зустріч в Офісі Президента України 

(ОПУ) щодо імплементації судової реформи за участю голови Комітету 

Верховної Ради України (ВР України) з питань правоохоронної діяльності, 

керівника Комісії з питань правової реформи при Президентові України 

Сергія Іонушаса, голови Комітету ВР України з питань правової політики 

Андрія Костіна, голови Комітету ВР України з питань антикорупційної 

політики Анастасії Радіної, Голови Верховного Суду Валентини 

Данішевської, голови Ради суддів України Богдана Моніча, представників 

посольств країн "Великої сімки" та Європейського Союзу (ЄС) в Україні. 

Обговорено питання відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів (ВККС) та порядку обрання на посади членів Вищої ради 

правосуддя (ВРП), а також відбір кандидатів до складу Етичної ради. 

Народний депутат Андрій Костін наголосив, що дуже важливим є те, що 

"Рада суддів готова виконувати закон і делегувати своїх представників до 

Етичної ради", та відзначив важливість початку роботи конкурсної 

комісії для обрання кандидатів до складу ВККС. Також голова Комітету 

ВР України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна 

акцентувала увагу на зверненні пленуму Верховного Суду до 

Конституційного Суду України (КСУ) щодо перевірки відповідності 

Конституції норм Закону про порядок обрання та призначення членів 

ВРП. Керівник сектора з питань верховенства права та боротьби з 

корупцією Представництва ЄС в Україні Манфредас Лімантас також 

висловився за якнайшвидший початок роботи Етичної ради задля того, 

щоб реалізація судової реформи продовжувалася на користь "і 

https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_u-truskavci-slugi-domovilisya-zvilniti-razumkova/1054849
https://gazeta.ua/articles/politics-newspaper/_u-truskavci-slugi-domovilisya-zvilniti-razumkova/1054849
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українським громадянам, і міжнародним інвесторам". Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/352153   

52. Яким стане порядок денний реформ до 2023 року? 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 5 жовт. (№ 189). — 

Електрон. дані.  Йдеться про виїзне засідання у Трускавці парламентської 

фракції ”Слуга народу”, участь у якому взяли також Президент України 

Володимир Зеленський, Перший заступник Голови Верховної Ради України 

(ВР України) Руслан Стефанчук і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Голова 

фракції Давид Арахамія зазначив, що ”важливо проаналізувати, як ми 

їхали, куди приїхали на даний момент і з якою швидкістю будемо їхати 

далі, з якими результатами приїдемо до наступних виборів”, а речниця 

фракції Юлія Палійчук наголосила на бажанні ”досягти спільного 

розуміння” у процесі закотворчої діяльності та імплементації спільних 

політичних рішень. Руслан Стефанчук підбив підсумки роботи над планом 

виконання програми Президента України та закликав об’єднатися 

навколо ”дієвого плану законодавчих ініціатив”. Своєю чергою  

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про бачення урядом стратегії 

розвитку економіки, а позаштатний радник керівника Офісу Президента 

України (ОПУ) Тимофій Милованов проінформував про план 

трансформації країни, який Володимир Зеленський презентував під час 

візиту до Сполучених Штатів Америки (США). У межах виїзного 

засідання відбулася нарада за участю Генерального прокурора Ірини 

Венедиктової, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та 

голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) 

Олександра Новікова, під час якої, зокрема, обгворили ключові ідеї 

законопроектів, які міністерства, відомства та народні депутати 

подаватимуть на розгляд парламенту впродовж наступних двох років. 

Парламентарії мали можливість попрацювати у групах над деталізацією 

”Плану трансформації країни” за наступними напрямами: військова 

http://www.golos.com.ua/article/352153


 
 
 

38 
 

безпека та міжнародні відносини; енергетична незалежність та зелена 

трансформація; людський капітал; технологічний розвиток та ринкові 

трансформації; інфраструктура та місцевий розвиток; продовольчий 

хаб; цифровий хаб; верховенство права. Володимир Зеленський позитивно 

оцінив роботу народних депутатів у Трускавці та заявив, що у програмі 

Президента України та партії більше не існує пунктів, які не можна 

виконати, а також висловив переконання, що партія обов’язково 

зміцниться, якщо працюватиме як одна команда. Голова партії ”Слуга 

народу” та перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко 

відзначив, що ”народні депутати напрацювали законопроекти, які дадуть 

змогу реформувати країну в перспективі на п’ять – десять років”, але ці 

проекти, за його словами, необхідно ”запускати” вже зараз. У другий день 

роботи виїзного засідання речниця фракції Юлія Палійчук у своєму 

Телеграм-каналі проінформувала, що понад 150 народних депутатів уже 

підписалися під колективною ініціативою про відкликання Голови  

ВР України Дмитра Разумкова.                   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351910  

Див. також: 1, 3-5, 7, 8, 11, 12, 20, 24, 26, 28, 30, 36-38, 42, 53-58 

 

Народні депутати України 

53. Алексєєва І. Будинок Порошенка під Києвом спробували 

взяти штурмом, але втрутилися ветерани АТО [Електронний ресурс]  

/ Ірина Алексєєва // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 9 жовт. — Електрон. 

дані.  Подано допис у соціальній мережі народного депутата України від 

фракції ”Європейська солідарність” Ірини Геращенко про спроби 

”проплачених тітушок” прорватися в будинок лідера ”Європейської 

соілдарності”, п’ятого Президента України Петра Порошенка. Своєю 

чергою колишній радник Петра Порошенка Юрій Бутусов у соцмережі 

http://www.golos.com.ua/article/351910
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повідомив, що ”вартує такий захід 500 - 600 гривень за тушку, оплачено    

3 години”, а ветеран АТО Олексій Петров звернувся до ветеранів із 

закликом дати відсіч провокаторам і підтримати п’ятого Президента 

України. Текст: https://ukrainenews.fakty.ua/386844-dom-poroshenko-pod-

kievom-popytalis-vzyat-shturmom-no-vmeshalis-veterany-ato-video   

54. Вдячність за невтомну працю та досвід [Електронний 

ресурс] // Голос України. – 2021. – 2 жовт. (№ 188). — Електрон. дані.  

Наведено допис на своїй сторінці у Фейсбуці народного депутата України, 

голови депутатської групи ”Довіра” Олега Кулініча з приводу 

Міжнародного дня людей похилого віку, який у всьому світі відзначають 

першого жовтня. Парламентарій прокоментував ситуацію у соціальній 

сфері на Полтавщині та у цьому контексті відзначив важливість того, 

щоб кожна територіальна громада Полтавської області забезпечила 

стабільне надання безплатних соціальних послуг для ветеранів та осіб 

похилого віку, зокрема з догляду вдома, соціальної адаптації, 

транспортних послуг. Водночас політик нагадав, що лише після численних 

звернень від представників групи ”Довіра” уряд таки вніс зміни до своєї 

Постанови і скасував обов’язкове переведення виплат пенсій та 

соціальних допомог на карткові рахунки, та пообіцяв і надалі порушувати 

й інші ключові для пенсіонерів питання. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351837   

55. Громадам треба навчитися розпоряджатися коштами і 

залучати бізнес [Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. –  

2 жовт. (№ 188). — Електрон. дані.  Наведено коментар народного 

депутата України, члена парламентської групи ”За майбутнє” Степана 

Івахіва щодо реформи децентралізації, яка, за його словами, змінила 

світогляд керівників на місцях. Степан Івахів зазначив, що ”керівники 

громад на декілька порядків виросли у професійному плані”, та закликав 

місцевих керівників ”навчитися самим розпоряджатися коштами, 

https://ukrainenews.fakty.ua/386844-dom-poroshenko-pod-kievom-popytalis-vzyat-shturmom-no-vmeshalis-veterany-ato-video
https://ukrainenews.fakty.ua/386844-dom-poroshenko-pod-kievom-popytalis-vzyat-shturmom-no-vmeshalis-veterany-ato-video
http://www.golos.com.ua/article/351837
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залучати бізнес, щоб він сплачував податки”. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351845   

56. Лугова Ю. Медведчуку висунули ще одну підозру - в 

державній зраді і пособництві террористам [Електронний ресурс]  

/ Юлія Лугова // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 8 жовт. — Електрон. 

дані.  Йдеться про висунення нової підозри народному депутату України 

від фракції ”Опозиційна платформа – За життя” (”ОПЗЖ”) Віктору 

Медведчуку. Зазначено, що слідство підозрює парламентарія у діях, 

спрямованих на підрив енергетичної незалежності України, зокрема у 

спробах перешкодити планам України щодо закупівлі вугілля на світовому 

ринку. Наведено документальні дані, оприлюднені Службою безпеки 

України (СБУ) на підтвердження звинувачень, а також подано 

інфографіку під назвою ”Узгодження дій щодо фінансування 

терористичних організацій”. Текст: https://ukrainenews.fakty.ua/386786-

medvedchuku-vydvinuli-ecshe-odno-podozrenie---v-gosizmene-i-

posobnichestve-terroristam   

57. На будівництво та реконструкцію дитячих садочків хочуть 

спрямувати додаткову субвенцію [Електронний ресурс] // Голос 

України. – 2021. – 1 жовт. (№ 187). — Електрон. дані.  Йдеться про 

відвідання народним депутатом України, головою партії ”Слуга народу” 

Олександром Корнієнком дитсадка в Рівному, який зводиться в межах 

програми Президента України ”Велике будівництво”. Парламентарій 

повідомив, що народні депутати від фракції ”Слуга народу” 

запропонували передбачити у проекті Державного бюджету на 2022 рік 

додаткову субвенцію за освітньою програмою ”Спроможний дитсадок”, і 

ці кошти підуть на реконструкцію та переоснащення дошкільних закладів 

і на будівництво нових. Текст: http://www.golos.com.ua/article/351762  

58. Треба посилити санкції проти країни-агресора 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 5 жовт. (№ 189). — 

http://www.golos.com.ua/article/351845
https://ukrainenews.fakty.ua/386786-medvedchuku-vydvinuli-ecshe-odno-podozrenie---v-gosizmene-i-posobnichestve-terroristam
https://ukrainenews.fakty.ua/386786-medvedchuku-vydvinuli-ecshe-odno-podozrenie---v-gosizmene-i-posobnichestve-terroristam
https://ukrainenews.fakty.ua/386786-medvedchuku-vydvinuli-ecshe-odno-podozrenie---v-gosizmene-i-posobnichestve-terroristam
http://www.golos.com.ua/article/351762
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Електрон. дані.  Йдеться про виступ народного депутата України, лідера 

партії ”Європейська солідарність”, п’ятого Президента України Петра 

Порошенка на міжнародній безпековій конференції у Швеції. Політик 

закликав до продовження і посилення політики санкцій проти Росії як 

країни-агресора та окреслив своє бачення ключових викликів перед східною 

політикою Європейського Союзу (ЄС). Петро Порошенко наголосив, що 

Захід має оновити підходи до відносин із країнами ”Східного 

партнерства”, особливо з країнами, які чітко проголосили курс на 

інтеграцію з ЄС та уклали угоди про асоціацію, – Україною, Грузією та 

Молдовою. На думку лідера ”Європейської солідарності”, для подальшої 

ефективної діяльності ”Східне партнерство” потребує ”нового сенсу, 

амбітного порядку денного, чіткого бачення майбутнього, а головне – 

політичної волі об’єднаної Європи”. Петро Порошенко запропонував 

”творити наше спільне майбутнє шляхом формування ”Східного 

партнерства 2.0” на основі Стратегії східного розширення”, яка 

”вимагає політичного лідерства з боку Євросоюзу та розумного поєднання 

наявних реалій з оновленими механізмами та інструментами, 

випробуваними в рамках попередніх хвиль розширення Союзу, зокрема 

поглибленою секторальною інтеграцією, посиленою фінансовою 

підтримкою”. Текст: http://www.golos.com.ua/article/351908  

59. Тьомін І. Активних зустріне оновлений ”Спартак” 

[Електронний ресурс] / Ігор Тьомін // Голос України. – 2021. – 2 жовт. 

(№ 188). — Електрон. дані.  Наведено коментар народного депутата 

України Юрія Корявченкова щодо реконструкції криворізького стадіону 

”Спартак”, який зможе приймати до семи тисяч уболівальників. 

Парламентарій зазначив, що роботи на стадіоні – на завершальному 

етапі, та пообіцяв. що стадіон буде готовий вже цього року. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/351835 

Див. також: 2-5, 7, 8, 11, 12, 20, 24, 35, 36, 38, 40-42, 44-49, 51, 52 

http://www.golos.com.ua/article/351908
http://www.golos.com.ua/article/351835
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