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Верховна Рада України 

1. Алексеева И. На работу — в понедельник: названа дата 

выхода Рады из карантина [Электронный ресурс] / Ирина Алексеева // 

Fakty.ua. – 2020. –       5 мая. – Электрон. данные. Йдеться про реєстрацію 

головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією проекту Постанови про 

відновлення роботи Верховної Ради України (ВР України) відповідно до 

календарного плану з 18 травня 2020 року.   Текст: https://fakty.ua/342846-na-

rabotu---v-ponedelnik-nazvana-data-vyhoda-rady-iz-karantina  

2. В Раді зареєстрували постанову про вихід 

парламенту з карантину 18 травня  [Електронний ресурс] // Юридична 

газета. –  2020. – 6 трав. – Електрон. дані. Йдеться про зареєстрований у 

Верховній Раді України (ВР України) проект Постанови № 3434 "Про 

організацію роботи Верховної Ради України", мета якої - відновлення 

роботи ВР України у звичайному режимі задля забезпечення законодавчого 

процесу та організації роботи парламенту відповідно до положень 

Конституції України, Регламенту ВР України та календарного плану 

https://fakty.ua/342846-na-rabotu---v-ponedelnik-nazvana-data-vyhoda-rady-iz-karantina
https://fakty.ua/342846-na-rabotu---v-ponedelnik-nazvana-data-vyhoda-rady-iz-karantina
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проведення третьої сесії ВР України дев’ятого скликання, затвердженого 

Постановою ВР України від 16 січня 2020 року.  Текст:  https://yur-

gazeta.com/golovna/v-radi-zareestruvali-postanovu-pro-vihid-parlamentu-z-

karantinu-18-travnya.html 

3. Верховна Рада ухвалила законопроект, спрямований на 

проведення масового тестування на COVID-2019 та захист медиків 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2020. – 7 трав. (№ 77). – 

Електрон. дані. Йдеться про позачергове пленарне засідання Верховної Ради 

України (ВР України), на якому в цілому ухвалено законопроект № 3380 про 

внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності 

системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної 

хвороби COVID-19. Автор законопроекту народний депутат України від 

фракції "Голос" Ольга Стефанишина нагадала, що Україна перебуває на 107-

му місці у світі за проведенням тестування, та акцентувала увагу, що саме 

цей законопроект спрямований на проведення масового тестування та 

захист лікарів.  Під час обговорення законопроекту голова Комітету ВР 

України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування Михайло Радуцький оприлюднив запропоновані Комітетом до 

законопроекту поправки: виплачувати допомогу з тимчасової 

непрацездатності у 50 відсотків середньої зарплати незалежно від 

страхового стажу особам, які перебувають у закладах охорони здоров'я чи 

на самоізоляції у зв'язку з підозрою на коронавірусну хворобу, а медичним 

працівникам - 100 відсотків від зарплати незалежно від страхового стажу.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/330675  

4. Годованець Т. Медики як військові та новий скандал у 

"Слузі народу": головне про позачергове засідання Ради [Електронний 

ресурс] / Тетяна Годованець // Україна молода. – 2020. – 8 трав. – 

Електрон. дані. Йдеться про позачергове засідання Верховної Ради України 

(ВР України) 7 травня 2020 року. Напередодні  в засобах масової інформації 

https://yur-gazeta.com/golovna/v-radi-zareestruvali-postanovu-pro-vihid-parlamentu-z-karantinu-18-travnya.html
https://yur-gazeta.com/golovna/v-radi-zareestruvali-postanovu-pro-vihid-parlamentu-z-karantinu-18-travnya.html
https://yur-gazeta.com/golovna/v-radi-zareestruvali-postanovu-pro-vihid-parlamentu-z-karantinu-18-travnya.html
http://www.golos.com.ua/article/330675
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(ЗМІ) було оприлюднено скан повідомлення голови фракції "Слуга народу" 

Давида Арахамії, в якому, серед іншого, йшлося про те, що члени фракції 

надалі не повинні ставити свої підписи під ініціативами фракції 

"Європейська солідарність". Під час пленарного засідання народні депутати 

ухвалили законопроекти щодо підвищення спроможності системи охорони 

здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби Covid-19 

та щодо визначення розмірів обов’язкового державного страхування 

працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, зайнятих у 

сфері захисту населення від інфекційних хвороб.  Текст : 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3588/180/146036/  

5. Горелов С. Рада определила суммы страховых выплат 

медикам в случае заражения или смерти от инфекционных заболеваний 

[Электронный ресурс] / Сергей Горелов // Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. – 

Электрон. данные. Йдеться про ухвалення на позачерговому засіданні 

Верховної Ради України (ВР України) 7 травня 2020 року законопроекту 

"Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення 

спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19".  Відповідно до законопроекту 

запроваджуються додаткові заходи щодо підвищення соціального захисту 

медичних працівників, зокрема, визначені розміри страхових виплат.  Текст: 

https://fakty.ua/343049-rada-opredelila-summy-strahovyh-vyplat-medikam-v-

sluchae-zarazheniya-ili-smerti-ot-infekcionnyh-zabolevanij  

6. Горелов С. Стало известно, когда Рада соберется для 

принятия "антиколомойского" закона [Электронный ресурс] / Сергей 

Горелов // Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. – Электрон. данные. Йдеться про 

порядок денний позачергового засідання Верховної Ради України (ВР 

України) 13 травня 2020 року. Заплановано провести "Годину запитань до 

уряду", заслухати звіт голови Національного банку України (НБУ) та 

розглянути низку законопроектів, серед яких – законопроект про 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3588/180/146036/
https://fakty.ua/343049-rada-opredelila-summy-strahovyh-vyplat-medikam-v-sluchae-zarazheniya-ili-smerti-ot-infekcionnyh-zabolevanij
https://fakty.ua/343049-rada-opredelila-summy-strahovyh-vyplat-medikam-v-sluchae-zarazheniya-ili-smerti-ot-infekcionnyh-zabolevanij
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врегулювання банківської діяльності. Наведено коментар голови 

парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо перспектив 

роботи ВР України.  Текст: https://fakty.ua/343033-stalo-izvestno-kogda-rada-

soberetsya-dlya-prinyatiya-antikolomojskogo-zakona   

7. Жаренов Я. Быстро остановить войну не удалось. Куда идем, 

господин Зеленский? [Электронный ресурс] / Ярослав Жаренов // 

Fakty.ua. – 2020. –     6 мая. – Электрон. данные.  Йдеться про діяльність 

Володимира Зеленського на посту Президента України, зокрема, 

проаналізовано політику глави держави щодо врегулювання ситуації на 

Донбасі. Також розглянуто проблему  співробітництва Президента України 

з Верховною Радою України (ВР України), Кабінетом Міністрів та місцевою 

владою.  Текст: https://fakty.ua/342841-bystro-ostanovit-vojnu-ne-udalos-kuda-

idem-gospodin-zelenskij 

8. Зібрано 150 підписів для проведення позачергового засідання 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2020. – 6 трав. (№ 76). – 

Електрон. дані.  Подано коментар п'ятого Президента України, співголови 

фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка щодо збору підписів 

народних депутатів для проведення позачергового засідання парламенту. 

Запропоновано розглянути три законопроекти: про державне страхування 

лікарів; про запровадження обов’язкового безкоштовного тестування на 

коронавірус; про збільшення на 300 відсотків зарплат лікарям, які працюють 

із хворими на коронавірусну інфекцію.  Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/330593   

9. Коваленко С.  Головне завдання — допомогти бізнесу вижити  

[Електронний ресурс] / Сергій Коваленко // Голос України. – 2020. – 7 

трав. (№ 77). – Електрон. дані.  Йдеться про передану на розгляд Верховної 

Ради України (ВР України) Програму діяльності Кабінету Міністрів, у разі 

ухвалення якої уряд отримає річний імунітет від відставки. Прем'єр-міністр 

Денис Шмигаль назвав цей документ реалістичним та таким, що 

https://fakty.ua/343033-stalo-izvestno-kogda-rada-soberetsya-dlya-prinyatiya-antikolomojskogo-zakona
https://fakty.ua/343033-stalo-izvestno-kogda-rada-soberetsya-dlya-prinyatiya-antikolomojskogo-zakona
https://fakty.ua/342841-bystro-ostanovit-vojnu-ne-udalos-kuda-idem-gospodin-zelenskij
https://fakty.ua/342841-bystro-ostanovit-vojnu-ne-udalos-kuda-idem-gospodin-zelenskij
http://www.golos.com.ua/article/330593
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передбачає відновлення економічного зростання. В свою чергу Комітет ВР 

України з питань економічного розвитку, який є головним під час розгляду 

цього питання, рекомендував парламенту відправити Програму на 

доопрацювання. Аналогічне рішення ухвалили ще три комітети: з питань 

фінансів, податкової та митної політики; з питань екологічної політики та 

природокористування; з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Низку 

критичних зауважень до урядової Програми висловив перший заступник 

голови Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної 

політики Ярослав Железняк, який заявив, що не готовий голосувати за цей 

документ.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/330634  

10. Лавренюк С.  Підтримали законопроекти про страхування 

медиків та збільшення тестування на коронавірус   [Електронний ресурс] 

/ Сергій Лавренюк // Голос України. – 2020. – 8 трав. (№ 78). – Електрон. 

дані. Йдеться про позачергове засідання Верховної Ради України (ВР 

України) 7 травня 2020 року, на початку якого від фракцій та депутатських 

груп виступили народні депутати Павло Бакунець (депутатська група 

"Довіра"), Юрій Бойко (фракція "Опозиційна платформа – За життя"), 

Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність"), Євгеній Шевченко 

(фракція "Слуга народу"), Іван Крулько (фракція "Батьківщина") та Тарас 

Батенко (депутатська група "За майбутнє"). Розглянуто підготовлений 

групою народних депутатів законопроект № 3380 про внесення змін до 

деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони 

здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. 

Після виступу голови Комітету ВР України з питань здоров'я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, який 

проінформував про деякі уточнення Комітету до законопроекту, документ 

був ухвалений народними депутатами в цілому.  Народні депутати також 

розглянули законопроект № 3376 про внесення змін до Закону "Про захист 

http://www.golos.com.ua/article/330634
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населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового 

державного страхування працівників державних і комунальних закладів 

охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних 

хвороб) в авторстві народних депутатів Петра Порошенка, Артура 

Герасимова та інших, а також альтернативні проекти законів – про 

внесення змін до статті 39 Закону "Про захист населення від інфекційних 

хвороб" (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, 

зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх 

сімей, № 3376-1), який подали народні депутати Давид Арахамія, Михайло 

Радуцький та інші, і законопроект про внесення змін до Закону "Про захист 

населення від інфекційних хвороб" (щодо належного та справедливого 

соціального захисту медичних та інших працівників, зайнятих у сфері 

захисту населення від інфекційних хвороб, № 3376-2), в авторстві народного 

депутата Олександра Качури. За результатами голосування в цілому 

ухвалено законопроект №3376-1, після чого пленарне засідання було закрито.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/330676   

11. Луговая Ю. Рада соберется 7 мая, чтобы решить важный для 

медиков вопрос [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua. – 2020. 

– 5 мая. – Электрон. данные. Йдеться про ініціативу фракції "Європейська 

солідарність" щодо проведення 7 травня позачергового пленарного засідання 

Верховної  Ради України (ВР України) для розгляду та ухвалення двох 

законопроектів: "Про внесення змін до деяких законів України з метою 

підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти 

поширенню коронавірусної хвороби COVID-19" (№ 3380) та "Про внесення 

змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо 

визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників 

державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері 

захисту населення від інфекційних хвороб)" (№ 3376). За словами співголови 

фракції "Європейська солідарність", п’ятого Президента України Петра 

http://www.golos.com.ua/article/330676
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Порошенка, ініціативу підтримали 157 народних депутатів, включаючи 

чотирьох представників партії "Слуга народу".  Текст: 

https://fakty.ua/342824-rada-soberetsya-7-maya-chtoby-reshit-vazhnyj-dlya-

medikov-vopros   

12. Мозговой И. Рискуют остаться без зарплаты: названы самые 

злостные прогульщики заседаний Рады [Электронный ресурс] / Иван 

Мозговой // Fakty.ua. – 2020. – 3 мая. – Электрон. данные. Наведено 

результати підготовленого громадянською мережею "Опора" дослідження 

щодо відвідуваності народними депутатами засідань Верховної Ради 

України (ВР України). Серед шістнадцяти народних депутатів, які 

пропустили 100 % голосувань, представники всіх парламентських фракцій і 

депутатських груп.  Текст: https://fakty.ua/342581-riskuyut-ostatsya-bez-

zarplaty-nazvany-samye-zlostnye-progulcshiki-zasedanij-rady   

13. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться 7 

травня 2020 року о 14 годині [Електронний ресурс] // Голос України. – 

2020. – 6 трав. (№ 76). – Електрон. дані.   Йдеться про розпоряджененя 

Голови Верховної Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова про 

скликання на вимогу 156 народних депутатів позачергового пленарного 

засідання ВР України дев’ятого скликання. На порядок денний винесено 

проект Закону України № 3380 про внесення змін до деяких законів України з 

метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України 

протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 та проект Закону 

України 3376 про внесення змін до Закону України "Про захист населення від 

інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного 

страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, 

зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб).  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/330558   

14. Порошенко закликав Раду ухвалити Закон про страхування 

медиків [Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. – 7 трав. – 

https://fakty.ua/342824-rada-soberetsya-7-maya-chtoby-reshit-vazhnyj-dlya-medikov-vopros
https://fakty.ua/342824-rada-soberetsya-7-maya-chtoby-reshit-vazhnyj-dlya-medikov-vopros
https://fakty.ua/342581-riskuyut-ostatsya-bez-zarplaty-nazvany-samye-zlostnye-progulcshiki-zasedanij-rady
https://fakty.ua/342581-riskuyut-ostatsya-bez-zarplaty-nazvany-samye-zlostnye-progulcshiki-zasedanij-rady
http://www.golos.com.ua/article/330558
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Електрон. дані. Йдеться про виступ народного депутата України, лідера 

партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка на позачерговому 

засіданні Верховної Ради України (ВР України) 7 травня 2020. 

Парламентарій закликав терміново розглянути та ухвалити законопроект 

"Про обов'язкове страхування лікарів, в разі зараження на COVID-19" та 

наголосив, що закон має бути ретроспективним, тобто страхові виплати 

повинні поширюватися і на ті випадки захворювання та смерті медичних 

працівників, які трапились з початку епідемії.  Текст : 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/146009/  

15. Рада прирівняла померлих від коронавірусу медиків до 

загиблих військових [Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. – 7 

трав. – Електрон. дані. Йдеться про ухвалення Верховною Радою України 

(ВР України) на позачерговому засіданні 7 травня 2020 року Закону №3376-1 

"Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від 

інфекційних хвороб". Зокрема, Закон передбачає, що у випадку смерті 

внаслідок інфікування коронавірусом, медичний працівник прирівнюється за 

своїм статусом до військовослужбовця, який проходив військову службу, 

смерть якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, 

захворювання, пов’язаних із виконанням обов’язків військової служби.  Текст : 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/188/146041/   

16. Сміян Н. Парламент продемонстрував результативну роботу 

[Електронний ресурс] / Надія Сміян, Олена Горбунова // Голос України. 

– 2020. – 7 трав. (№ 77). – Електрон. дані.  Йдеться про підсумки роботи 

Верховної Ради України (ВР України) у квітні 2020 року. Зазначено, що 

парламент працював у штатному режимі: відбувалися позачергові пленарні 

засідання, а засідання комітетів і громадські обговорення резонансних 

законопроектів  проходили переважно в режимі відеоконференцій. Надано 

інформацію про законотворчу діяльність ВР України та акцентовано увагу 

на найбільш резонансних рішеннях, необхідних для співпраці з Міжнародним 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/146009/
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/188/146041/
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валютним фондом, - розблокування Закону про запровадження ринку землі 

та схвалення "особливої процедури" для розгляду в сесійній залі понад 16 

тисяч поправок до законопроекту про банківську діяльність.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/330633   

Див. також: 19, 54 

Голова Верховної Ради України 

17. "Для нас важливо та принципово продовжувати розпочаті 

реформи", – Дмитро Разумков   [Електронний ресурс]  // Голос України. 

– 2020. – 7 трав. (№ 77). – Електрон. дані. Йдеться про зустріч Голови 

Верховної Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова з послами країн 

"Великої сімки". Глава парламенту наголосив на важливості збереження для 

України міжнародої підтримки та санкцій "в умовах і пандемії, і війни, і 

окупації наших територій". Під час зустрічі обговорили також ситуацію в 

Україні у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції та перебіг реалізації 

реформ в Україні. Дмитро Разумков відзначив, що після виходу з карантину 

Україні буде непросто повертатися до сталого економічного розвитку, та 

наголосив, що це "стане досить серйозним викликом" для держави.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/330673 

18. Ми маємо пам’ятати, завдяки кому сьогодні ми можемо 

вільно спілкуватися і жити на рідній землі, – Дмитро Разумков 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2020. – 8 трав. (№ 78). – 

Електрон. дані.   Йдеться про участь Голови Верховної Ради України (ВР 

України) Дмитра Разумкова, Першого заступника Голови ВР України 

Руслана Стефанчука та голів парламентських комітетів в урочистій 

церемонії покладання квітів до Меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого 

Солдата. Дмитро Разумков наголосив, що незалежно від політичних бачень 

історія повинна залишатися історією, і кожен повинен пам’ятати ті 

позитивні й негативні, іноді страшні уроки, що вона приносила. "Люди не 

http://www.golos.com.ua/article/330633
http://www.golos.com.ua/article/330673
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повинні переписувати історію – вони повинні її писати. Якщо ми хочемо 

рухатися вперед, то треба пам’ятати ті історичні події та віхові точки, 

через які проходила держава", – заявив Голова ВР України.  Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/330706   

19. Шевчук Юліана. Після пом’якшення обмежень Верховна 

Рада повернеться до звичного режиму роботи [Електронний ресурс] / 

Юліана Шевчук // Голос України. – 2020. – 6 трав. (№ 76). – Електрон. 

дані.  Йдеться про виступ Голови Верховної Ради України (ВР України) 

Дмитра Разумкова в ефірі одного з телеканалів. Дмитро Разумков 

проінформував про особливості роботи парламенту під час карантину та 

висловив думку щодо можливих шляхів поступового послаблення 

карантинних заходів. Глава парламенту прокоментував формат 

святкування Дня перемоги 9 травня та, відповідаючи  на запитання щодо 

дострокового розпуску парламенту та оголошення дочасних 

парламентських виборів, відзначив, що для цього немає жодних підстав 

відповідно до Конституції України.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/330592   

Див. також: 13 

Перший Заступник Голови Верховної Ради України 

Див. : 18, 21, 33 

Заступник Голови Верховної Ради України 

20. Олена Кондратюк: "Прем'єр-міністр має публічно 

представити на позачерговому засіданні парламенту план виходу з 

карантину та економічної кризи" / Прес-служба Апарату Верхов. Ради 

України [Електронний ресурс] // Голос України. – 2020. – 4 трав. (№ 75). – 

Електрон. дані.  Йдеться про пропозицію заступника Голови Верховної Ради 

України (ВР України) Олени Кондратюк запросити на позачергове засідання 

парламенту Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та заслухати план виходу з 

http://www.golos.com.ua/article/330706
http://www.golos.com.ua/article/330592
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карантину та економічної кризи. Олена Кондратюк акцентувала увагу на 

необхідності налагодити ефективні комунікації між урядом та 

парламентом і нагадала про обіцянку Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля 

створити спільний Антикризовий штаб за участі керівництва ВР України 

та всіх лідерів фракцій та депутатських груп.  Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/330526 

Див.: 43 

Законотворчість 

21. Алексеева И. "Решили не позориться": в Раде проталкивают 

закон, "засекречивающий" внебрачных детей [Электронный ресурс] / 

Ирина Алексеева // Fakty.ua. – 2020. – 5 мая. – Электрон. данные. 

Йдеться про внесений на розгляд Верховної Ради України (ВР України) 

законопроект, який дозволяє посадовцям не вносити до декларацій про майно 

та доходи неповнолітніх дітей, які не живуть з батьками-декларантами. 

Зазначено, що законопроект підготовлений групою народних депутатів, 

серед яких – Перший заступник Голови ВР України Руслан Стефанчук. 

Наведено коментар керівника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, 

який вважає, що  причиною підготовки законопроекту стало "небажання 

когось із авторів засвітити в декларації позашлюбних дітей". Текст: 

https://fakty.ua/342829-reshili-ne-pozoritsya-v-rade-protalkivayut-zakon-

zasekrechivayucshij-vnebrachnyh-detej  

22. ВРУ проголосувала за проведення масового тестування на 

COVID-19 [Електронний ресурс] // Юридична газета – 2020. – 7 трав. – 

Електрон. дані. Йдеться про ухвалення Верховною Радою України (ВР 

України) Закону  № 3380 "Про внесення змін до деяких законів України з 

метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України 

протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19". Законом внесено 

зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я, Законів України 

http://www.golos.com.ua/article/330526
https://fakty.ua/342829-reshili-ne-pozoritsya-v-rade-protalkivayut-zakon-zasekrechivayucshij-vnebrachnyh-detej
https://fakty.ua/342829-reshili-ne-pozoritsya-v-rade-protalkivayut-zakon-zasekrechivayucshij-vnebrachnyh-detej
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"Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та "Про захист 

населення від інфекційних хвороб". Зазначено, що запроваджується 

обов’язкове тестування на амбулаторному та стаціонарному рівнях усіх 

осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавірусної 

хвороби, та контактних з хворими на коронавірусну хворобу (COVID-19) 

осіб, а також медичних працівників, які працюють у закладах з надання 

медичної допомоги таким хворим, працівників Національної поліції, 

Національної гвардії та інших працівників, задіяних у здійсненні 

протиепідемічних заходів, незалежно від того чи мали вони контакт з 

хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19). Текст: https://yur-

gazeta.com/golovna/vru-progolosuvala-za-provedennya-masovogo-testuvannya-

na-covid19.html 

23. Гал И. 48 нардепов пожаловались в КС на "земельный" 

закон: что не устраивает [Электронный ресурс] / Ирина Гал // Fakty.ua. – 

2020. – 4 мая. – Электрон. данные.  Йдеться про подання групи народних 

депутатів до Конституційного Суду України (КСУ) щодо невідповідності 

Конституції України Закону про запровадження ринку 

сільськогосподарських земель, ухваленого Верховною Радою України (ВР 

України) і підписаного Президентом України Володимиром Зеленським. 

Автори подання також вважають, що Закон був ухвалений з порушенням 

Регламенту ВР України. Текст: https://fakty.ua/342704-48-nardepov-

pozhalovalis-v-ks-na-zemelnyj-zakon-chto-ne-ustraivaet 

24. Добров В. Министр Криклий и некоторые "слуги народа" 

протянули губительный для страны законопроект, – СМИ 

[Электронный ресурс] / Владимир Добров // Fakty.ua. – 2020. – 8 мая. – 

Электрон. данные. Йдеться про ухвалений в першому читанні Верховною 

Радою України (ВР України) 24 квітня 2020 року законопроект "Про 

внутрішній водний транспорт". Зазначено, що одним із ініціаторів 

законопроекту є голова Комітету Верховної Ради України (ВР України) з 

https://yur-gazeta.com/golovna/vru-progolosuvala-za-provedennya-masovogo-testuvannya-na-covid19.html
https://yur-gazeta.com/golovna/vru-progolosuvala-za-provedennya-masovogo-testuvannya-na-covid19.html
https://yur-gazeta.com/golovna/vru-progolosuvala-za-provedennya-masovogo-testuvannya-na-covid19.html
https://fakty.ua/342704-48-nardepov-pozhalovalis-v-ks-na-zemelnyj-zakon-chto-ne-ustraivaet
https://fakty.ua/342704-48-nardepov-pozhalovalis-v-ks-na-zemelnyj-zakon-chto-ne-ustraivaet
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питань транспорту та інфраструктури Юрій Кісєль, а в парламенті 

законопроект пролобіювали міністр інфраструктури Владислав Криклій та  

група народних депутатів від "Слуги народу",  до якої, зокрема, входять 

Микола Тищенко та Ігор Негулевській. Критичні зауваження щодо 

законопроекту висловив Герой України, засновник сільськогосподарського 

підприємства "Нібулон"  Олексій Вадатурський, який вважає, що 

законопроект завдає значної шкоди вітчизняному судноплавству та екології 

річок.   Текст: https://fakty.ua/343151-ministr-kriklij-i-nekotorye-slugi-naroda-

protyanuli-gubitelnyj-dlya-strany-zakonoproekt-smi   

25. Іванів С. Пропонують розширити підстави для звільнення 

суддів [Електронний ресурс] / Сергій Іванів // Голос України. – 2020. – 8 

трав. (№ 78). – Електрон. дані.  Окреслено положення поданого до 

Верховної Ради України (ВР України) законопроекту про внесення змін до 

Закону "Про судоустрій і статус судді", підготовленого Кабінетом 

Міністрів у зв'язку з ухваленням Закону "Про запобігання корупції", який 

передбачає зміну вимог щодо проведення спеціальної перевірки та 

встановлення необхідності повідомлення про працюючих близьких осіб 

керівництву органу, на посаду в якому вони претендують. Зокрема, як 

зазначив міністр юстиції Денис Малюська, "відповідно до Закону України 

"Про запобігання корупції" також доповнено підстави припинення 

повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" та 

"уточнено обставини, з настанням яких дисциплінарні проступки 

визнаються істотними та несумісними зі статусом судді".  Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/330684   

26. Коваленко С. У всіх міністрів з'являться заступники із 

цифрової трансформації  [Електронний ресурс] / Сергій Коваленко // 

Голос України. – 2020. – 8 трав. (№ 78). – Електрон. дані.  Йдеться про 

проведені Президентом України Володимиром Зеленським та Прем'єр-

міністром Денисом Шмигалем наради, які стосуються подальшої 

https://fakty.ua/343151-ministr-kriklij-i-nekotorye-slugi-naroda-protyanuli-gubitelnyj-dlya-strany-zakonoproekt-smi
https://fakty.ua/343151-ministr-kriklij-i-nekotorye-slugi-naroda-protyanuli-gubitelnyj-dlya-strany-zakonoproekt-smi
http://www.golos.com.ua/article/330684


 
 
 

14 
 

цифровізації економіки і суспільного життя. Глава держави під час наради з 

представниками найбільших операторів зв'язку звернув увагу на необхідність 

пришвидшення покриття якісним Інтернетом та зв'язком усіх точок 

України. Під час зустрічі також обговорено необхідні законодавчі 

ініціативи для пришвидшення покриття мобільним зв'язком, потребу 

співпраці з місцевою владою та  можливість розробки державно-приватних 

проектів у цьому напрямі.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/330685 

27. Пригода М. Ще півроку до МВФ  [Електронний ресурс] / 

Марко Пригода// Львівська Пошта. – 2020. – 1 трав. – Електрон. дані. 

Йдеться про проблему ухвалення Верховною Радою України (ВР України) 

Закону про врегулювання банківської діяльності, необхідного для 

продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). 

Текст : http://www.lvivpost.net/ukraine/n/46099 

28. Протидія дискримінації за ознакою статі: у Раді пропонують 

внести зміни до законодавства [Електронний ресурс] // Юридична газета 

– 2020. – 7 трав. – Електрон. дані. Йдеться про зареєстрований у Верховній 

Раді України (ВР України) законопроект № 3427  "Про внесення змін до 

Закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою 

статі". Зазначено, що головна мета законопроекту - протидія дискримінації 

за ознакою статі у сфері реклами та захист прав споживачів реклами 

шляхом уточнення положень чинного Закону України "Про рекламу" та 

посилення відповідальності за порушення його вимог.  Текст: https://yur-

gazeta.com/golovna/protidiya-diskriminaciyi-za-oznakoyu-stati-u-radi-

proponuyut-vnesti-zmini-do-zakonodavstva.html 

29. Страхування медиків, що працюють з хворими на COVID-19: 

Рада прийняла закон [Електронний ресурс] // Юридична газета – 2020. – 

7 трав. – Електрон. дані. Йдеться про ухвалення Верховною Радою України 

(ВР України) Закону № 3376-1 "Про внесення змін до статті 39 Закону 

України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо додаткових 

http://www.golos.com.ua/article/330685
http://www.lvivpost.net/ukraine/n/46099
https://yur-gazeta.com/golovna/protidiya-diskriminaciyi-za-oznakoyu-stati-u-radi-proponuyut-vnesti-zmini-do-zakonodavstva.html
https://yur-gazeta.com/golovna/protidiya-diskriminaciyi-za-oznakoyu-stati-u-radi-proponuyut-vnesti-zmini-do-zakonodavstva.html
https://yur-gazeta.com/golovna/protidiya-diskriminaciyi-za-oznakoyu-stati-u-radi-proponuyut-vnesti-zmini-do-zakonodavstva.html
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гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту 

населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей". Дія Закону 

поширюється на всі випадки інфікування або смерті внаслідок інфікування 

коронавірусною хворобою (COVID-19) медичних працівників державних і 

комунальних закладів охорони здоров'я, а також державних наукових 

установ, які виконували професійні обов'язки в умовах підвищеного ризику 

зараження коронавірусною хворобою (COVID-19.  Текст: https://yur-

gazeta.com/golovna/strahuvannya-medikiv-shcho-pracyuyut-z-hvorimi-na-

covid19-rada-priynyala-zakon.html 

30. У Раді хочуть удосконалити застосування процедури розгляду 

законопроектів у 2-му читанні [Електронний ресурс] // Юридична газета. 

–  2020. – 5 трав. – Електрон. дані. Йдеться про зареєстрований у Верховній 

Раді України (ВР України) законопроект № 3415 "Про внесення змін до 

Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду 

законопроектів у другому читанні".  Текст: https://yur-gazeta.com/golovna/u-

radi-hochut-udoskonaliti-zastosuvannya-proceduri-rozglyadu-zakonoproektiv-u-

2mu-chitanni.html 

31. Украина присоединится к Гаагской конвенции о защите 

культурных ценностей [Электронный ресурс] // Юридическая практика. 

–  2020. –  1 мая. – Электрон. данные. Йдеться про ухвалення Верховною 

Радою України (ВР України) 30 квітня 2020 року Закону "Про приєднання 

України до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних 

цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року". Згідно з документом, 

Україна приєднується до Другого протоколу до Гаазької конвенції про 

захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, який 

встановлює додаткові обмеження в застосуванні принципу "військової 

необхідності" та запроваджує інститут "посиленого захисту". Протокол 

регламентує питання кримінального переслідування за злочини проти 

культурних цінностей та  значно розширює і посилює відповідальність за 

https://yur-gazeta.com/golovna/strahuvannya-medikiv-shcho-pracyuyut-z-hvorimi-na-covid19-rada-priynyala-zakon.html
https://yur-gazeta.com/golovna/strahuvannya-medikiv-shcho-pracyuyut-z-hvorimi-na-covid19-rada-priynyala-zakon.html
https://yur-gazeta.com/golovna/strahuvannya-medikiv-shcho-pracyuyut-z-hvorimi-na-covid19-rada-priynyala-zakon.html
https://yur-gazeta.com/golovna/u-radi-hochut-udoskonaliti-zastosuvannya-proceduri-rozglyadu-zakonoproektiv-u-2mu-chitanni.html
https://yur-gazeta.com/golovna/u-radi-hochut-udoskonaliti-zastosuvannya-proceduri-rozglyadu-zakonoproektiv-u-2mu-chitanni.html
https://yur-gazeta.com/golovna/u-radi-hochut-udoskonaliti-zastosuvannya-proceduri-rozglyadu-zakonoproektiv-u-2mu-chitanni.html
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злочини у сфері охорони культурної спадщини в разі збройного конфлікту. 

Також Протокол передбачає захист культурних цінностей на окупованій 

території. Текст: https://pravo.ua/ukraina-prisoedinitsja-k-gaagskoj-konvencii-o-

zashhite-kulturnyh-cennostej/ 

32. Чиновники зможуть приховувати позашлюбних дітей : Закон 

внесли до Ради [Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. – 5 трав. 

– Електрон. дані. Йдеться про внесений на розгляд Верховної Ради України 

(ВР України) законопроект, згідно з яким посадовцям  дозволяється  не 

вказувати в деклараціях позашлюбних дітей та не декларувати майно 

неповнолітніх дітей, які не живуть з батьками-декларантами.  Текст : 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/145963/ 

33. Шевченко А. Діяльність держпідприємств має бути 

прозорішою [Електронний ресурс] / Анна Шевченко // Голос України. – 

2020. – 7 трав. (№ 77). – Електрон. дані.  Йдеться про зареєстровані у 

Верховній Раді України (ВР України) законопроекти, що пропонують 

уточнити порядок е-декларування та визначення суб’єктів, на які 

поширюється дія антикорупційного законодавства: законопроект № 3355 

про внесення змін до Закону "Про запобігання корупції" (щодо уточнення 

переліку суб’єктів декларування) авторства Першого заступника Голови ВР 

України Руслана Стефанчука та альтернативний до нього № 3355-1. 

Автори законопроектів пропонують розширити коло осіб, на які 

поширюється дія Закону "Про запобігання корупції", а також передбачають 

певні зміни вимог щодо прозорості та доступу до інформації про 

структуру, принципи формування, розмір винагороди керівника та членів 

наглядової ради юридичної особи публічного права, державних підприємств і 

державних господарських товариств.  Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/330666 

34. Шевчук Ю. Держава у смартфоні стає реальністю  

[Електронний ресурс] / Юліана Шевчук // Голос України. – 2020. – 4 

https://pravo.ua/ukraina-prisoedinitsja-k-gaagskoj-konvencii-o-zashhite-kulturnyh-cennostej/
https://pravo.ua/ukraina-prisoedinitsja-k-gaagskoj-konvencii-o-zashhite-kulturnyh-cennostej/
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/145963/
http://www.golos.com.ua/article/330666
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трав. (№ 75). – Електрон. дані.  Йдеться про зареєстровані у Верховній 

Раді України (ВР України) законопроекти про підтримку телеком-галузі: 

законопроект № 3409 щодо підтримки операцій операторів, провайдерів 

телекомунікацій з надання телекомунікаційних послуг безоплатно у період 

дії карантину та надзвичайної ситуації; законопроект № 3410 про внесення 

змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" 

(щодо розташування технічних засобів телекомунікацій), який врегульовує 

розташування технічних засобів телекомунікацій операторами та 

провайдерами на об'єктах інфраструктури, що перебувають в державній 

та комунальній власності. Комітет ВР України з питань цифрової 

трансформації також наполягає на якнайшвидшому розгляді парламентом 

ще трьох законопроектів: № 2654 щодо посилення захисту 

телекомунікаційних мереж; № 2043 щодо захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах; № 2655 про хмарні послуги.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/330529  

35. Шуфрич хоче скасувати заборону на георгієвську стрічку 

[Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. – 9 трав. – Електрон. 

дані.  Йдеться про реєстрацію в парламенті законопроекту № 3457 

авторства народного депутата Нестора Шуфрича про визнання таким, що 

втратив чинність, Закону України "Про внесення доповнення до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення 

та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки". Законом передбачено, 

що за публічне використання, демонстрацію або носіння стрічки чи її 

зображення передбачений штраф у розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (850-2550 грн) з конфіскацією стрічки або 

предметів, що містять її зображення.  Текст : 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/146074/ 

Див. також: 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13-16, 37, 38, 41-47, 52, 53, 64 

http://www.golos.com.ua/article/330529
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/146074/
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Парламентські комітети та фракції 

36. Алексеева И. Зеленский утвердил новый состав делегации 

Украины на Минских переговорах: кто в нее вошел  [Электронный 

ресурс] / Ирина Алексеева // Fakty.ua. – 2020. – 5 мая. – Электрон. данные.  

Йдеться про указ Президента України Володимира Зеленського про 

розширення представництва України  в Тристоронній контактній групі 

(ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, яка веде переговори в Мінську. 

Зокрема, до складу ТКГ, яку очолює другий Президент України Леонід 

Кучма,  увійшли голова Комітету Верховної Ради України (ВР України) з 

питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва 

Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра 

розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Юлія Свириденко, 

голова Комітету ВР України з питань правової політики Андрій Костін, 

заступник міністра оборони Олександр Поліщук, голова Комітету ВР 

України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина 

Третьякова.  Текст: https://fakty.ua/342813-zelenskij-utverdil-novyj-sostav-

delegacii-ukrainy-na-minskih-peregovorah-kto-v-nee-voshel   

37. Горбунова О. Місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня   

[Електронний ресурс] / Олена Горбунова // Голос України. – 2020. – 7 

трав. (№ 77). – Електрон. дані. Йдеться про брифінг голови політичної 

партії"Слуга народу" , першого заступника голови парламентської фракції 

"Слуга народу" Олександра Корнієнка та голови фракції Давида Арахамії. 

Олександр Корнієнко повідомив, що готується пакет змін до Виборчого 

кодексу, який включає дві складові: технічні зміни, які дозволять провести 

вибори, та політичні зміни, тобто зменшення порога партійних виборів. 

Парламентарій пообіцяв, що законопроекти будуть винесені на розгляд 

народних депутатів вже найближчим часом, а "до середини липня Верховна 

Рада виконає свою конституційну функцію та оголосить чергові місцеві 

вибори". Коментуючи питання проведення виборів на непідконтрольній 

https://fakty.ua/342813-zelenskij-utverdil-novyj-sostav-delegacii-ukrainy-na-minskih-peregovorah-kto-v-nee-voshel
https://fakty.ua/342813-zelenskij-utverdil-novyj-sostav-delegacii-ukrainy-na-minskih-peregovorah-kto-v-nee-voshel
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території, Олександр Корнієнко зазначив, що переговорна група та Офіс 

Президента України працюють над вирішенням цієї проблеми і 

продовжують переговорний процес. В свою чергу Давид Арахамія зауважив, 

що спочатку потрібно забезпечити безпековий компонент, і лише потім 

політичний. "Ця позиція залишається незмінною", — запевнив народний 

депутат.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/330664  

38. Горбунова О. Подальша доля децентралізації залежить від 

внесення змін до Конституції   [Електронний ресурс] / Олена Горбунова // 

Голос України. – 2020. – 7 трав. (№ 77). – Електрон. дані.  Йдеться про 

засідання Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування, на якому заслухано проект Програми 

діяльності уряду. Критичні зауваження до проекту висловили перший 

заступник голови Комітету Роман Лозинський та народний депутат Альона 

Шкрум, і за результатами обговорення було запропоновано Комітету ВР 

України з питань економічного розвитку, який визначений головним з 

опрацювання Програми дій уряду, рекомендувати парламенту відправити 

документ на доопрацювання. Міністр розвитку громад та територій 

Олексій Чернишов проінформував народних депутатів про пріоритети 

діяльності очолюваного ним міністерства, серед яких -  державна 

регіональна політика, розвиток місцевого самоврядування, житлова 

політика та політика у сфері благоустрою населених пунктів, 

містобудування, просторове планування територій та архітектура, 

технічне регулювання у будівництві та енергетична ефективність будівель. 

Міністр акцентував увагу на питаннях організації ефективної діяльності 

місцевого самоврядування та органів державної влади на новій 

територіальній основ та вказав на необхідність плідної співпраці з ВР 

України для законодавчого забезпечення реформи адміністративно-

територіального устрою. Також Олексій Чернишов наголосив на значенні 

http://www.golos.com.ua/article/330664
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програми "Велике будівництво", в межах якої передбачена реалізація в 2020 

році 375 проектів, зокрема, це спорудження 137 шкіл, 120 спортивних 

об’єктів і 118 дитячих садочків. Заступник міністра В’ячеслав Негода 

відзначив, що подальша доля реформи залежить від внесення змін до 

Конституції щодо децентралізації, та подякував Комітету за плідну 

співпрацю, зокрема й щодо завершення формування перспективних планів 

громад, які мають бути затверджені до середини травня.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/330665 

39. Горелов С. В Украине готовят отмену льгот для населения по 

оплате электроэнергии: что предлагают [Электронный ресурс] / Сергей 

Горелов // Fakty.ua. – 2020. – 5 мая. – Электрон. данные. Йдеться про 

засідання Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

енергетики та житлово-комунальних послуг, під час якого представники 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), презентували концепцію 

формування тарифів на електроенергію для населення. Зокрема, 

запропоновано скасувати пільгову категорію споживання до 100 кВт⋅ч для 

населення та протягом 2 - 5 років скасувати перехресне субсидування із 

забезпеченням адресної допомоги вразливим категоріям споживачів. Текст: 

https://fakty.ua/342825-v-ukraine-gotovyat-otmenu-lgot-dlya-naseleniya-po-

oplate-elektroenergii-chto-predlagayut 

40. Горелов С. Сюрприз для школьников: в Раде рассказали, чем 

ученики займутся в сентябре [Электронный ресурс] / Сергей Горелов // 

Fakty.ua. – 2020. – 5 мая. – Электрон. данные.  Подано коментарі голови 

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

інновацій Сергія Бабака щодо організації навчального процесу в школах у 

вересні 2020 року. Зокрема, парламентарій відзначив важливість проведення 

відеоуроків на телебаченні, і назвав це "своєчасною і необхідною ідеєю". В 

той же час Сергій Бабак наголосив, що "перший місяць навчання буде для 

http://www.golos.com.ua/article/330665
https://fakty.ua/342825-v-ukraine-gotovyat-otmenu-lgot-dlya-naseleniya-po-oplate-elektroenergii-chto-predlagayut
https://fakty.ua/342825-v-ukraine-gotovyat-otmenu-lgot-dlya-naseleniya-po-oplate-elektroenergii-chto-predlagayut
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всіх коригувальним", і  школярі будуть "повторювати все, чого повинні були 

навчитися за час карантину".  Текст: https://fakty.ua/342844-syurpriz-dlya-

shkolnikov-v-rade-rasskazali-chem-ucheniki-zajmutsya-v-sentyabre  

41. Добров В. СМИ назвали транспортный комитет ВР 

неэффективным из-за его главы Юрия Киселя [Электронный ресурс] / 

Владимир Добров // Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. – Электрон. данные. 

Йдеться про проблеми законотворчої діяльності Комітету Верховної Ради 

України (ВР України) з питань транспорту та інфраструктури на чолі з 

народним депутатом Юрієм Кісєлем. Зазначено, що в деяких засобах 

масової інформації (ЗМІ) з’явилися критичні матеріали щодо ефективності 

роботі Комітету в сфері законодавчого забезпечення розвитку галузі.  

Текст: https://fakty.ua/343072-smi-nazvali-transportnyj-komitet-vr-

neeffektivnym-iz-za-ego-glavy-yuriya-kiselya 

42. Законопроект "Про медіа" направлено на повторне перше 

читання [Електронний ресурс] // Юридична газета. –  2020. –  1 трав. – 

Електрон. дані.  Йдеться про засідання Комітету Верховної Ради України 

(ВР України) з питань гуманітарної та інформаційної політики, на якому 

розглянуто законопроекти "Про перегляд висновку Комітету до проекту 

"Закону про медіа" (№ 2693), "Про медіа в Україні" (№ 2693-1)" та "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання 

державною мовою в закладах освіти" (№ 2362). Народні депутати 

підтримали ініціативу голови Комітету Олександра Ткаченка переглянути 

та затвердити новий висновок Комітету та направити законопроекти на 

повторне перше читання. Також вирішено направити на доопрацювання 

авторам, зважаючи на висновки Міністерства освіти і науки України, 

законопроект № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо навчання державною мовою в закладах освіти". Текст: 

https://yur-gazeta.com/golovn   

https://fakty.ua/342844-syurpriz-dlya-shkolnikov-v-rade-rasskazali-chem-ucheniki-zajmutsya-v-sentyabre
https://fakty.ua/342844-syurpriz-dlya-shkolnikov-v-rade-rasskazali-chem-ucheniki-zajmutsya-v-sentyabre
https://fakty.ua/343072-smi-nazvali-transportnyj-komitet-vr-neeffektivnym-iz-za-ego-glavy-yuriya-kiselya
https://fakty.ua/343072-smi-nazvali-transportnyj-komitet-vr-neeffektivnym-iz-za-ego-glavy-yuriya-kiselya
https://yur-gazeta.com/golovn
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43. Законопроект "Про медіа" направлять на повторне перше 

читання / Інформ. упр. Апарату Верхов. Ради України [Електронний 

ресурс] // Голос України. – 2020. – 4 трав. (№ 75). – Електрон. дані.  

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

питань гуманітарної та інформаційної політики, на якому розглянуто 

питання про перегляд висновку Комітету до проекту Закону № 2693 "Про 

медіа". Голова Комітету Олександр Ткаченко запропонував переглянути та 

затвердити новий висновок Комітету і направити законопроект на 

повторне перше читання, щоб не відмовлятися від проекту та обговорити 

всі пропозиції, які до нього надійшли. Олександр Ткаченко наголосив, що це 

дозволить синхронізувати зміни у регуляції онлайн-медіа з європейськими 

парламентаріями, які зараз приступають до розробки таких 

законопроектів. Голова профільного підкомітету Тетяна Рябуха закликала 

підтримати законопроект № 3206 про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення процедури розгляду судових справ, пов'язаних 

із захистом прав дітей, мета якого - скорочення строку розгляду таких 

справ. Тетяна Рябуха акцентувала увагу, що цю законодавчу ініціативу 

підтримали Міністерство юстиції України, Міністерство соціальної 

політики України, Уповноважений ВР України з прав людини, 

Уповноважений Президента з прав дитини. На засіданні Комітету також 

розглянуто законопроекти "Про медіа в Україні" (№ 2693-1), "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою 

в закладах освіти" (№ 2362) та "Про електронні комунікації" (№ 3014).  

Текст:  http://www.golos.com.ua/article/330528  

44. Квітка Г. Перехід на державну службу пропонують 

відтермінувати на рік   [Електронний ресурс] / Галина Квітка // Голос 

України. – 2020. – 8 трав. (№ 78). – Електрон. дані.  Йдеться про засідання 

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

земельної політики, на якому ухвалено рішення рекомендувати парламенту 

http://www.golos.com.ua/article/330528
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прийняти законопроект про внесення змін до Розділу X "Прикінцеві та 

перехідні положення" Закону України "Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" одразу за основу 

і в цілому. Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства Тарас Висоцький зазначив, що законопроект № 3398 

"відтерміновує на рік перехід на державну службу працівників 

Держпродспоживслужби на кордоні", і пообіцяв завершити цей процес до 

наступного року. Голова Комітету ВР України з питань аграрної та 

земельної політики Микола Сольський підтримав необхідність такого 

відтермінування та висловив сподівання, що цей законопроект буде 

ухвалений народними депутатами вже найближчим часом. Також 

парламентарії підтримали пропозиції Комітету щодо напрямів 

використання бюджетних коштів за державними програмами у аграрній 

галузі та завершили розгляд усіх 236 поправок до законопроекту № 2280 про 

внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів 

щодо планування використання земель, який готується до другого читання.  

Текст:  http://www.golos.com.ua/article/330690  

45. Квітка Г.  Роздаватимуть агрогектари, які недоділили  

[Електронний ресурс] / Галина Квітка // Голос України. – 2020. – 6 трав. 

(№ 76). – Електрон. дані.  Йдеться про засідання Комітету Верховної Ради 

України (ВР України) з питань аграрної та земельної політики, під час якого 

розглянуто та рекомендовано прийняти за основу законопроект № 3012-1 

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права 

працівників державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, 

установ, організацій на одержання земельної частки (паю). Зазначено, що 

ухвалення законопроекту забезпечить визначення на законодавчому рівні 

чіткого механізму приватизації земель державних та комунальних 

сільгосппідприємств, установ та організацій, що, у свою чергу, сприятиме 

http://www.golos.com.ua/article/330690
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реалізації їх працівниками права на одержання земельної частки (паю). 

Ділянки також отримають учасники бойових дій, пенсіонери та працівники 

соціальної сфери. Народні депутати продовжили розгляд підготовленого до 

другого читання законопроекту № 2280 про внесення змін до Земельного 

кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування 

використання земель, а також рекомендували парламенту включити до 

порядку денного третьої сесії дев’ятого скликання законопроект № 3318 

про ветеринарну медицину та благополуччя тварин та законопроект № 

3398 про внесення змін до Розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" 

Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства 

про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 

здоров’я та благополуччя тварин". Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/330594   

46. Коваленко С. Медреформа продовжиться, але потрібно 

виправити помилки  [Електронний ресурс] / Сергій Коваленко // Голос 

України. – 2020. – 6 трав. (№ 76). – Електрон. дані.  Йдеться про звернення 

Президента України Володимира Зеленського до міністра охорони здоров’я 

Максима Степанова, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка 

та голови Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького із 

закликом невідкладно запропонувати шляхи вдосконалення медичної реформи 

та недопущення закриття понад 300 лікарень. Глава держави вказав на 

необхідність "зберегти всі позитивні моменти медичної реформи та 

терміново виправити помилки" та наголосив, що реформа не згортається, а 

продовжується та вдосконалюється. У відповідь на звернення глави 

держави міністр охорони здоров’я Максим Степанов та голова Комітету 

ВР України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування Михайло Радуцький провели брифінг, під час якого 

проінформували про заплановані зміни у проведенні медичної реформи. 

http://www.golos.com.ua/article/330594
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Зокрема, Михайло Радуцький відзначив, що парламентський Комітет буде 

наполягати "на збільшенні з наступного року фінансування системи охорони 

здоров’я до 6 відсотків ВВП", та окреслив напрями роботи у 2020 році, 

одним із пріоритетів якої, крім  боротьби з коронавірусною інфекцією, має 

стати збереження медичних закладів та установ. Важливим завданням 

парламенту Михайло Радуцький назвав внесення змін до законодавства, які 

дозволять Міністерству охорони здоров'я (МОЗ) розробити та затвердити 

національні протоколи лікування та стандарти якості медичних послуг, та 

зазначив, що "збільшуючи фінансування, ми також повинні підвищувати 

рівень відповідальності медзакладів перед пацієнтами". Парламентарій 

також акцентував увагу на проблемі захисту і самих медичних працівників, і 

висловив сподівання, що "розв’язати цю проблему допоможе система 

страхування відповідальності лікарів".  Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/330591  

47. Комітет рекомендував Раді направити на доопрацювання 

програму діяльності Кабміну [Електронний ресурс] // Юридична газета. 

–  2020. – 6 трав. – Електрон. дані. Йдеться про засідання Комітету 

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

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 5 

травня 2020 року. Розглянуто проект Постанови про Програму діяльності 

Кабінету Міністрів України та заслухано інформацію міністра розвитку 

громад та територій України Олексія Чернишова про пріоритетні напрями 

діяльності міністерства.  Текст: https://yur-gazeta.com/golovna/komitet-

rekomenduvav-radi-napraviti-na-doopracyuvannya-programu-diyalnosti-

kabminu.html  

48. Корупція в Укрзалізниці : депутати пропонують створити 

слідчу комісію [Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. – 6 трав. – 

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

України) за ініціативою народного депутата від фракції "Слуга народу" 

http://www.golos.com.ua/article/330591
https://yur-gazeta.com/golovna/komitet-rekomenduvav-radi-napraviti-na-doopracyuvannya-programu-diyalnosti-kabminu.html
https://yur-gazeta.com/golovna/komitet-rekomenduvav-radi-napraviti-na-doopracyuvannya-programu-diyalnosti-kabminu.html
https://yur-gazeta.com/golovna/komitet-rekomenduvav-radi-napraviti-na-doopracyuvannya-programu-diyalnosti-kabminu.html
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Юлії Гришиної проект Постанови про створення парламентської 

Тимчасової слідчої комісії для розслідування можливих правопорушень 

керівників "Укрзалізниці" з початку 2017 року. В пояснювальній записці до 

документу зазначено, що за результатами 2019 року "Укрзалізниця" 

показала найгірші показники виробничої діяльності за часи незалежності, а 

також вказано на "різке погіршення виробничої дисципліни та стану безпеки 

руху поїздів".  Текст: Текст : https://umoloda.kyiv.ua/number/0/159/146000/   

49. Луговая Ю. Второй этап медреформы будет приостановлен, 

— Зеленский [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua. – 2020. – 

4 мая. – Электрон. данные. Йдеться про заяву Президента України 

Володимира Зеленського про зупинення другого етапу медичної реформи, 

який стартував з 1 квітня. Глава держави закликав міністра охорони 

здоров'я Максима Степанова, голову Комітету Верховної Ради України (ВР 

України) з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування Михайла Радуцького та головного санітарного лікаря Віктора 

Ляшка невідкладно запропонувати механізми реформування сфери охорони 

здоров’я.  Текст: https://fakty.ua/342716-vtoroj-etap-medreformy-budet-

priostanovlen---zelenskij 

50. Луговая Ю. "Исключим одного – побегут 20" : Арахамия 

высказался о чистках в "Слуге народа" [Электронный ресурс] / Юлия 

Луговая // Fakty.ua. – 2020. – 5 мая. – Электрон. данные.  Подано витяг з 

інтерв'ю виданню "НВ" голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про 

ситуацію у фракції. Зокрема, Давид Арахамія прокоментував  дії двох членів 

фракції: Олександра Дубинського, який виступив проти призначення екс-

президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на посаду в уряді України, та Максима 

Бужанського, який відмовився встати в сесійній залі Верховної Ради України 

(ВР України) під час вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. В зв’язку з 

цим Давид Арахамія зазначив, що не є прихильником виключення окремих 

народних депутатів зі складу фракції, тому що це може призвести до 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/159/146000/
https://fakty.ua/342716-vtoroj-etap-medreformy-budet-priostanovlen---zelenskij
https://fakty.ua/342716-vtoroj-etap-medreformy-budet-priostanovlen---zelenskij
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розвалу монобільшості.  Текст: https://fakty.ua/342780-isklyuchim-odnogo-

pobegut-20-arahamiya-vyskazalsya-o-chistkah-v-sluge-naroda 

51. Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня  [Електронний ресурс] 

// Україна молода. – 2020. – 6 трав. – Електрон. дані. Йдеться про брифінг 

народних депутатів України, голови партії "Слуга народу" Олександра 

Корнієнка та керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Зокрема, 

парламентарії повідомили, що місцеві вибори не будуть скасовані та 

відбудуться відповідно до Конституції та законодавства в жовтні 2020 

року. Текст:  https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/146006/   

52. Сміян Н.  Згуртувати всі гілки влади, щоб вирівняти 

ситуацію на енергетичному ринку [Електронний ресурс] / Надія Сміян // 

Голос України. – 2020. – 8 трав. (№ 78). – Електрон. дані.  Йдеться про 

проведений у Комітеті Верховної Ради України (ВР України) з питань 

енергетики та житлово-комунальних послуг із використанням засобів 

конференц-зв'язку круглий стіл на тему "Подолання кризових явищ в 

українській енергетиці" за участі народних депутатів, представників 

профільних міністерств, відомств, організацій та підприємств. 

Відкриваючи засідання, голова Комітету Андрій Герус закликав фахівців 

надавати свої пропозиції та зауваження й акцентував увагу на підготовці 

важливого законопроекту щодо зеленого тарифу. Виконувач обов'язків 

міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець проінформувала 

про підготовлений  антикризовим енергетичним штабом "об'ємний і 

змістовний документ, який складається із двох десятків заходів", які 

"необхідно виконати в стислі терміни". Посадовець подякувала народним 

депутатам за низку ухвалених важливих рішень в енергетичній сфері та 

закликала парламент законодавчо забезпечити підготовлений антикризовим 

штабом документ. "Нам потрібно згуртувати всі гілки влади, щоб 

вирівняти ситуацію в стислі терміни й вирішити той комплекс питань, які 

https://fakty.ua/342780-isklyuchim-odnogo-pobegut-20-arahamiya-vyskazalsya-o-chistkah-v-sluge-naroda
https://fakty.ua/342780-isklyuchim-odnogo-pobegut-20-arahamiya-vyskazalsya-o-chistkah-v-sluge-naroda
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/146006/


 
 
 

28 
 

є", - наголосила Ольга Буславець.  Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/330688   

53. Шевчук Ю.  Робочий одяг чи комбінезони біозахисту? 

[Електронний ресурс] / Юліана Шевчук // Голос України. – 2020. – 8 

трав. (№ 78). – Електрон. дані.  Йдеться про проведене у режимі 

відеоконференції засідання Комітету Верховної Ради України (ВР України) з 

питань антикорупційної політики, на якому заслухано інформацію 

Міністерства охорони здоров'я щодо закупівлі захисних костюмів для 

лікарів. Зазначено, що це питання було внесено до порядку денного після 

численних повідомлень у засобах масової інформації (ЗМІ) про те, що захисні 

комбінезони було начебто закуплено у Китаї за значно завищеними цінами, 

тоді як у вітчизняного підприємства їх можна було придбати набагато 

дешевше. За підсумками обговорення, у якому також взяли участь 

представники пацієнтських організацій, Комітет прийняв рішення 

звернутися до Державної аудиторської служби та Рахункової палати щодо 

проведення позачергового аудиту операції із закупівлі за державні кошти 

засобів захисту у зв'язку із коронавірусною хворобою. Після розгляду 

питання щодо закупівель медичного обладнання за додаткові кошти із 

невиправданим, на думку народних депутатів, залученням посередників, 

вирішено спрямувати запит до Міністерства розвитку громад та 

територій України із проханням надати всю наявну документацію щодо 

цього питання. Комітет також вирішив спрямувати звернення до 

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 

(AРMA), Прем'єр-міністра України, Національного агентства з питань 

запобігання корупції (НАЗК) і Державного бюро розслідувань (ДБР) щодо 

фактів, висвітлених у ЗМІ, які пов'язані з призначенням посадовців АРМА та 

громадської ради. Заслухавши інформацію співавтора законопроекту № 

3348 про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" 

http://www.golos.com.ua/article/330688
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щодо забезпечення суду приміщенням та інших питань роботи суду", голови 

Комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної, члени 

Комітету рекомендували парламенту ухвалити законопроект за основу та в 

цілому, виключивши із нього пункт щодо кваліфікаційних вимог до суддів 

Вищого антикорупційного суду та слідчих суддів, оскільки до цього пункту є 

запитання. На засіданні розглянуто низку проектів нормативно-правових 

актів на предмет відповідності вимогам антикорупційного законодавства. 

Комітет визнав такими, що відповідають вимогам антикорупційного 

законодавства законопроекти №№ 3376, 3376-1, 3380, 3380-1, 3349, 3350 та 

проект Постанови "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів 

України"(№ 3330). Водночас Комітет звернув увагу на необхідність 

розроблення антикорупційної стратегії і підтримав пропозицію про 

направлення Програми діяльності уряду на доопрацювання.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/330686   

54. Шевчук  Ю. Як стримати коронавірус у місцях позбавлення 

волі  [Електронний ресурс] / Юліана Шевчук // Голос України. – 2020. – 8 

трав. (№ 78). – Електрон. дані.  Йдеться про засідання в режимі 

відеоконференції Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у 

Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. Заслухано 

інформацію щодо санітарно-епідемічного стану в установах виконання 

покарань та слідчих ізоляторах в умовах карантину і, зокрема, ситуації, яка 

склалась у Кропивницькому СІЗО та в Олексіївській виправній колонії (№ 25) 

на Харківщині. З інформацією на засіданні виступили міністр юстиції Денис 

Малюська та Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова, 

яка також надала Комітету щорічну доповідь про стан додержання та 

захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2019 рік. За 

результатами обговорення Комітет ухвалив рекомендувати включити 

http://www.golos.com.ua/article/330686
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доповідь до порядку денного засідання ВР  України після завершення 

карантину. Народні депутати ухвалили рішення направити зауваження та 

пропозиції до проекту Постанови про Програму діяльності Кабінету 

Міністрів України (№ 3330) та звернулися до Президента України з 

пропозицією включити представників Комітету до делегації України для 

участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ).  Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/330691 

Див. також: 1, 3, 4, 6, 8-11, 14, 16, 18, 24, 34, 55, 57, 58, 62-66 

Народні депутати України 

55. Алексеева И. Журналисты узнали о попытке нардепа 

Дубинского получить румынский паспорт [Электронный ресурс] / Ирина 

Алексеева // Fakty.ua. – 2020. – 8 мая. – Электрон. данные. Йдеться про 

повідомлення в деяких медіа про нібито спроби народного депутата України 

від фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського отримати громадянство 

Румунії. Текст: https://fakty.ua/343158-zhurnalisty-uznali-o-popytke-nardepa-

dubinskogo-poluchit-rumynskij-pasport   

56. Венедиктова дослідить звідки в Епіцентрі маски з Китаю 

[Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. – 1 трав. – Електрон. 

дані.  Йдеться про рішення Генерального прокурора України Ірини 

Венедиктової з’ясувати ситуацію навколо продажу в торгівельній мережі 

"Епіцентр" захисних масок після доставки гуманітарного вантажу з 

Китаю. Зазначено, що власником  "Епіцентру" є народний депутат України 

Олександр Герега.  Текст : https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/145845/ 

57. Вступ України до НАТО і ЄС поставлено на паузу – 

Порошенко [Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. – 9 трав. – 

Електрон. дані. Йдеться про виступ п’ятого Президента України, 

співголови парламентської фракції "Європейська солідарність" Петра 

Порошенка під час міжнародної онлайн-конференції "Мир та війна". Петро 

http://www.golos.com.ua/article/330691
https://fakty.ua/343158-zhurnalisty-uznali-o-popytke-nardepa-dubinskogo-poluchit-rumynskij-pasport
https://fakty.ua/343158-zhurnalisty-uznali-o-popytke-nardepa-dubinskogo-poluchit-rumynskij-pasport
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/145845/
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Порошенко прокоментував перспективу вступу України до НАТО та 

Європейського Союзу (ЄС) в контексті зміни влади в Україні та запевнив, 

що партія "Європейська солідарність" не дозволить звернути з 

євроатлантичного курсу.  Текст : 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/146075/  

58. Гал И. "Не надо делать из себя царя": стало известно, как 

Зеленский отреагировал на скандал с Тищенко [Электронный ресурс] / 

Ирина Гал // Fakty.ua. – 2020. – 5 мая. – Электрон. данные.  Йдеться про 

виступ в ефірі програми "Свобода слова" заступника голови Офісу 

Президента Кирила Тимошенка, який повідомив, що Президент України 

Володимир Зеленський мав "дуже жорстку розмову" з народним депутатом 

від фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком – власником ресторану 

"Велюр", в якому попри карантинні заборони обслуговували клієнтів.  Текст: 

https://fakty.ua/342757-ne-nado-delat-iz-sebya-carya-stalo-izvestno-kak-zelenskij-

otreagiroval-na-skandal-s-ticshenko   

59. Гал И. Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером 

[Электронный ресурс] / Ирина Гал // Fakty.ua. – 2020. – 4 мая. – Электрон. 

данные. Йдеться про допис в Telegram-каналі народного депутата України 

восьмого скликання Сергія Лещенка, який стверджує, що лідер партії 

"Батьківщина" Юлія Тимошенко внесла в свою податкову декларацію 

інформацію про отримання майже 150 мільйонів гривень. Як вказала Юлія 

Тимошенко, це є "компенсація збитку, заподіяного політичними репресіями 

2011 - 2014 років, отримана в США на стадії досудового врегулювання". 

Текст: https://fakty.ua/342668-yuliya-timoshenko-stala-dollarovym-millionerom 

60. Гаращук А. Ірина Борзова: "Наша головна мета — щоб 

лікарі були захищені..." [Електронний ресурс] // Анна Гаращук // Голос 

України. – 2020. – 6 трав. (№ 76). – Електрон. дані.  Йдеться про 

відвідання народним депутатом України Іриною Борзовою медичних закладів 

у Вінницькій області, щоб пересвідчитися, наскільки лікарні на місцях 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/146075/
https://fakty.ua/342757-ne-nado-delat-iz-sebya-carya-stalo-izvestno-kak-zelenskij-otreagiroval-na-skandal-s-ticshenko
https://fakty.ua/342757-ne-nado-delat-iz-sebya-carya-stalo-izvestno-kak-zelenskij-otreagiroval-na-skandal-s-ticshenko
https://fakty.ua/342668-yuliya-timoshenko-stala-dollarovym-millionerom
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забезпечені всім необхідним для боротьби з поширенням COVID-19. Під час 

передачі закладам охорони здоров'я  державної гуманітарної допомоги 

парламентарій побувала в Центрі екстреної медичної допомоги та в 

Калинівській і Жмеринській лікарнях. Ірина Борзова повідомила, що планує 

побувати у всіх лікарнях Вінницької області, та наголосила: "Наша головна 

мета — щоб медики були захищені та мали необхідне обладнання для 

порятунку життя людей. Врегулювати проблемні питання можна лише 

спільними зусиллями представників влади, депутатів і медиків".  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/330596 

61. Десятерик Д. Славко, скажи щось [Електронний ресурс] / 

Дмитро Десятерик // День. – 30 квіт. (№ 79). – Електрон. дані. Йдеться 

про призначення російського режисера Іллі Хржановського  арт-директором 

з формування експозиції Меморіального центру "Бабин Яр". Зазначено, що 

народний депутат України, член наглядової ради міжнародної організації 

"Меморіал Голокосту "Бабин Яр" Святослав Вакарчук жодним чином не 

прокоментував цю подію.  Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-

ukrayiny/slavko-skazhy-shchos 

62. Дубінський намагався купити румунське громадянство 

[Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. – 8 трав. – Електрон. 

дані. Йдеться про оприлюднену виданням “Слідство.інфо“ інформацію про 

те, що  народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський 

в 2017 році нібито подавав документи на оформлення румунського 

громадянства.  Текст : https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/146062/   

63. З клоуном у Раді : Тищенко відхрестився від ресторану 

"Велюр" [Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. – 1 трав. – 

Електрон. дані. Наведено коментар народного депутата України від 

фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка з приводу ситуації навколо 

ресторана "Велюр", власником якого він є. Зазначено, що, як стверджують 

журналісти - розслідувачі, ресторан, попри карантинні заборони, 

http://www.golos.com.ua/article/330596
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/slavko-skazhy-shchos
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/slavko-skazhy-shchos
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/146062/
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продовжував працювати та приймати відвідувачів.  Текст : 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/145857/  

64. Контролюють облік гуманітарної допомоги на місцях  

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2020. – 4 трав. (№ 75). – 

Електрон. дані.  Йдеться про допомогу, яку народні депутати та політичні 

сили надають громадянам та медичним закладам для протидії поширенню 

коронавірусної інфекції. Народні депутати-мажоритарники від партії 

"Слуга народу" контролюють розподіл спецзасобів серед лікарень у регіонах, 

а представники фракції "Голос" наполягають на ухваленні законопроекту 

"Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення 

спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19" (№ 3380). Народні депутати від фракції 

"Європейська солідарність" продовжують надавати гуманітарну допомогу 

для тих, хто її потребує, а Фонд Петра Порошенка закупив 130 тис. 

захисних костюмів для лікарів. Крім того фракція "Європейська 

солідарність" вимагає ухвалити законопроект № 3376 щодо страхування 

медичних працівників на випадок смерті або захворювання від коронавірусу. 

Як повідомив народний депутат від ВО "Батьківщина" Валерій Дубіль, 

команда "Батьківщини" вже понад 10 років продовжує реалізацію програми 

"Здоров'я нації", започаткованої лідером партії Юлією Тимошенко. Зокрема, 

Прилуцька центральна міська лікарня днями отримала сучасний апарат 

штучної вентиляції легень (ШВЛ), куплений за кошти новоствореного 

об'єднання підприємців "Безпека медиків і мешканців регіону під час епідемії" 

і за сприяння команди народного депутата Валерія Дубіля. Крім того, до 

лікарні доставили обладнання для проведення ПЛР-тестів на COVID-19, 

п'ять костюмів для посиленого захисту та 20 екранів для захисту обличчя. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/330532  

65. Луговая Ю. Нардеп Брагар, предложивший оплатить 

коммуналку собакой, захотел отменить и урок "История Украины" 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/145857/
http://www.golos.com.ua/article/330532
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[Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. – 

Электрон. данные. Йдеться про звернення народного депутата України від 

фракції "Слуга народу" Євгена Брагара до Міністерства освіти і науки з 

пропозицією скасувати вивчення історії України в п’ятому класі. 

Парламентарій вважає, що курс історії за п’ятий клас є "поверхневим і 

низькоформатним", тому від нього можна відмовитися заради "зниження 

навантаження на учнів".  Текст: https://fakty.ua/343070-nardep-bragar-

predlozhivshij-oplatit-kommunalku-sobakoj-zahotel-otmenit-i-urok-istoriya-

ukrainy   

66. Порошенко вважає російське "побєдобєсіє" інструментом 

гібридної війни проти України та Європи [Електронний ресурс] // 

Україна молода. – 2020. – 10 трав. – Електрон. дані. Йдеться про виступ 

п’ятого Президента України, співголови парламентської фракції 

"Європейська солідарність" Петра Порошенка на міжнародній конференції 

до 75-річчя закінчення Другої світової війни. Петро Порошенко відзначив 

вклад українців у перемогу над нацизмом та акцентував увагу, що "Москва 

намагається привласнити спільну перемогу антигітлерівської коаліції" і 

використовує фальсифікацію історії як інструмент гібридної війни проти 

України та Європи.  Текст : https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/146094/  

67. Сміян Н. Куди дівається вугілля з шахти "Краснолиманська" 

допоможе з'ясувати ТСК  [Електронний ресурс] / Надія Сміян // Голос 

України. – 2020. – 7 трав. (№ 77). – Електрон. дані.  Йдеться про брифінг 

народного депутата України Руслана Требушкіна з приводу ситуації на 

вуглевидобувному підприємстві "Шахта "Краснолиманська", де вже 

упродовж кількох місяців її працівники не отримують зарплати  та сума 

заборгованості перевищила 100 мільйонів гривень. Народний депутат 

запропонував створити тимчасову слідчу комісію, яка дасть змогу 

з'ясувати, що відбувається на шахті.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/330677 

https://fakty.ua/343070-nardep-bragar-predlozhivshij-oplatit-kommunalku-sobakoj-zahotel-otmenit-i-urok-istoriya-ukrainy
https://fakty.ua/343070-nardep-bragar-predlozhivshij-oplatit-kommunalku-sobakoj-zahotel-otmenit-i-urok-istoriya-ukrainy
https://fakty.ua/343070-nardep-bragar-predlozhivshij-oplatit-kommunalku-sobakoj-zahotel-otmenit-i-urok-istoriya-ukrainy
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/146094/
http://www.golos.com.ua/article/330677
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68. Тимошенко задекларувала мільйони доларів [Електронний 

ресурс] //Україна молода. – 2020. – 4 трав. – Електрон. дані. Йдеться про 

оприлюднену в Telegram-каналі народним депутатом восьмого скликання 

Сергієм Лещенком інформацію про те, що лідер партії "Батьківщина" Юлія 

Тимошенко нібито внесла зміни до своєї декларації, де вказала майже 150 

мільйонів гривень. Текст : https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/145918/ 

Див. також: 1, 3, 4, 6, 8-12, 14, 24, 35-38, 40-44, 46, 48, 50-53 
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