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Парубій на IPTAC: Реформування Верховної Ради як ремонт літака в польоті 

Срд, 27/04/2016 - 17:15 

Г 
олова Верховної 
Ради Андрій Пару-
бій був єдиним за-

прошеним доповідачем на 
організованій Програмою 
USAID РАДА традиційній 
Координаційній зустрічі 
представників проектів 
міжнародної технічної 
допомоги (IPTAC) 27 квіт-
ня. Зустріч, що мала назву 
"Верховна Рада після кри-

зи: завдання для керівництва", зібрала близько 40 представників міжнародних організа-
цій-донорів і проектів, посольств, громадянського суспільства, ЗМІ та інших організацій. 

Очільник парламенту розпочав з подяки донорам і громадянському суспільству за 
підтримку, яку вони надають Верховній Раді "на шляху реформ". Пізніше він сказав, що 
розраховує на цю підтримку, аби впоратися з викликами, що стоять перед Україною та її 
парламентом. "Я дуже розраховую на підтримку наших донорів, наших партнерів; що ця 
підтримка буде такою ж щільною, і наша співпраця буде такою ж ефективною. І в тому 
бачу велику запоруку нашого успіху і в роботі Верховної Ради України, і України в цілому", 
– наголосив пан Парубій. Він обіцяв бути "дуже відкритим, щирим і комунікабельним" у 
цій співпраці. 

Обговорюючи реформування Верховної Ради, пан Парубій зауважив, що Україна та її 
парламент переживають дуже важкий період. "Це – Верховна Рада часу війни. І нам до-
водиться приймати надзвичайно важливі рішення, які стосуються і національної безпеки, 
і реформування української економіки, майже в усіх сферах суспільного життя, і одночас-
но проводити реформу парламенту і запровадження нового стилю роботи", – пояснив 
він. 

"Як сказав колись мій американській колега, нім доводиться ремонтувати літак під час 
польоту", – сказав пан Парубій. 

За його словами, є два концептуальні підходи до проведення реформ у Верховній 
Раді. Один з них полягає в доопрацюванню усіх реформ та їхньому одночасному впрова-
дженні. Проте спікер віддає перевагу виділенню та поетапному введенню тих елементів 
реформи, які є безконфліктними, і які всі підтримують. "Для мене надзвичайно важливо, 
щоб, говорячи про реформи, ми виходили на конкретні, видимі результати", – підкреслив 
пан Парубій. 

Він розповів про перший законопроект по реформуванню Верховної Ради, який він 
збирається пропонувати народним на "наступних пленарних тижнях". За його словами, 
проект закону передбачає збільшення кількості пленарних тижнів і дні прийняття рішень 
– вівторок і четвер, а також збільшення часу для роботи в комітетах. Запропоновані зако-
нопроектом інновації також включають запровадження наради голів комітетів ВР і заміну 
п'ятничної "години уряду" трьома такими годинами по понеділках "за європейським зра-
зком". 

"Цей законопроект фактично є вже готовий. Я провів дуже ґрунтовну з цього приводу 
розмову з усіма головами фракцій та груп у парламенті", – повідомив пан Парубій. 

Він також розповів про підготовку планів тіснішої співпраці між парламентом і Кабіне-
том Міністрів, зокрема діалогу в процесі розробки законопроектів на комітетській стадії. 
На його думку, хоча більшість народних депутатів старанно виконують свою роботу, дис-
ципліна законодавців досі залишається проблемою, і деяким з них необхідно працювати 
відповідальніше. 

Директор Програми USAID РАДА Ігор Когут, який був модератором зустрічі, сказав, що 
Програма готова надати багатогранну підтримку реформуванню Верховної Ради. Він ви-
словив побажання щодо партнерства з іншими групами донорів і потреби внесення змін 
до проведення Погоджувальної ради ВР. Пан Парубій погодися з цим, сказавши, що фор-
мат Погоджувальної ради має бути змінено. 

Відео (Парубій): https://youtu.be/VvCqSAZ9NcU 

Програма USAID РАДА: 
Відповідальність, підзвітність, демокра-
тичне парламентське представництво 
Вул. Михайла Грушевського 34а, офіс 46 , 
Київ, Україна, 01010 
+380 (44) 2538290 
office@radaprogram.org 
www.radaprogram.org 

У випуску: 

 Парубій: Реформування Верховної 
Ради як ремонт літака в польоті 

 Когут: Ми й далі підтримуватиме-
мо парламент щодо посилення 
усіх його функцій 

 Інформаційний ярмарок-2016 

 ЄІДЦ відзвітував про рік роботи 

 Виїзне засідання Бюджетного ко-
мітету ВР в Ужгороді 

У Чернігові відбулася "зустріч у 
ратуші" з питань утилізації побуто-
вих відходів 

Срд, 27/04/2016 - 18:45 

У Чернігові в середу відбулося міське 
зібрання на тему "Проблема утилізації 
побутових відходів: регіональний ас-
пект". Захід у форматі "зустріч у рату-
ші" (town hall meeting) організовано ГО 
"Лабораторія законодавчих ініціатив" 
спільно з ГО "Ліга інтернів" за ініціати-
вою народного депутата України Олек-
сандра Черненка в рамках проекту 
"Модельний округ" Програми USAID 
РАДА, яка також здійснювала онлайн-
трансляцію заходу. 

Шістдесят учасників зібрання зосере-
дилися на пошуку оптимальних варіан-
тів вирішення ключових проблем пово-
дження з відходами. 

Звертаючись до учасників зібрання, 
Олександр Черненко – член робочої 
групи з підготовки пакету законів щодо 
поводження з побутовими відходами – 
висловив своє переконання в тому, що 
не можна ухвалювати закон без ураху-
вання думки громадян. 

Більше на сайті USAID РАДА: 
http://radaprogram.org/radanews/oleks
andr-chernenko-uhvalyuvaty-zakony-
treba-z-urahuvannyam-dumky-
gromadyan-u-chernigovi 

https://youtu.be/VvCqSAZ9NcU
mailto:office@radaprogram.org
http://www.radaprogram.org
http://parlament.org.ua/index.php
http://www.interns.org.ua/
https://youtu.be/kkWCc0yj02U
https://youtu.be/kkWCc0yj02U
http://radaprogram.org/radanews/oleksandr-chernenko-uhvalyuvaty-zakony-treba-z-urahuvannyam-dumky-gromadyan-u-chernigovi
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Директор USAID РАДА: Ми й далі підтримуватимемо парламент щодо 
посилення усіх його функцій 

Птн, 06/05/2016 - 15:45 

Д иректор програми 
USAID РАДА Ігор 
Когут взяв участь у 

презентації та обговорен-
ні основних положень 
змін до Регламенту Вер-
ховної Ради України, яку 
провів Голова ВР Андрій 
Парубій. У заході, що 
проходив у Верховній 
Раді, взяли участь народ-
ні депутати, а також 

представники ЗМІ й громадських організацій. 
За словами пана Парубія, люди чекають ефективніших і швидших дій від органів вла-

ди. "Тому для громадян України важливо бачити, щоб робота, яка транслюється, і самі 
депутати були дисциплінованішими і такими, що працюють для України, – сказав він. – 
Тому роблячи перші кроки з імплементації реформи Верховної Ради, я запропонував, аби 
першим - були зміни до Регламенту". 

"Ми й далі підтримуватимемо парламент щодо посилення усіх його функцій, – заявив 
пан Когут. – Пропонуються доволі революційні зміни Регламенту Верховної Ради. Адже 
якщо люди обирають парламент, то справедливо очікують, що такий парламент працюва-
тиме для них". 

Відео (Парубій): https://youtu.be/RLSWzMkLOCg 
Відео (обговорення): https://youtu.be/KalP1ApDm3A 

СТИСЛО: 

 

Експерти розглянули питання вдос-
коналення законодавства про реабі-
літацію жертв політичних репресій 

Птн, 13/05/2016 - 13:30 

12 травня в рамках Програми USAID 
РАДА відбувся експертний круглий стіл 
"Вдосконалення законодавства про реабі-
літацію жертв політичних репресій. Про-
блеми та перспективи". Захід є спільною 
ініціативою Комітету Верховної Ради Ук-
раїни з питань прав людини, національ-
них меншин і міжнаціональних відносин, 
Українського інституту національної пам'-
яті та Лабораторії законодавчих ініціатив, 
та проводиться у партнерстві з Групою 
політики національної пам'яті РПР та Цен-
тром дослідження визвольного руху. 

Більше на сайті USAID РАДА: http://
radaprogram.org/radanews/eksperty-
rozglyanuly-pytannya-vdoskonalennya-
zakonodavstva-pro-reabilitaciyu-zhertv 

Експерт USAID РАДА взяв активну 
участь у тернопільському інвестицій-
ному форумі 

Чтв, 19/05/2016 - 23:00 

Координатор Програми USAID РАДА Ігор 
Парасюк виступив з презентацією про 
вплив реформи децентралізації на залу-
чення інвестицій на Міжнародному інвес-
тиційному форумі "Тернопільщина Invest-
2016", який відкрився в Тернополі і про-
довжився у Збаразькому замку. Пан Пара-
сюк також був одним з модераторів пане-
лі "Економічно спроможні громади – си-
льна Тернопільщина: час реформ". 

Більше на сайті USAID РАДА: http://
radaprogram.org/radanews/ekspert-usaid-
rada-vzyav-aktyvnu-uchast-u-ternopilskomu
-investyciynomu-forumi 

Бюджетному комітету ВР презен-
тували проект реконструкції стаді-
ону в Хусті 

Птн, 20/05/2016 - 18:45 

У п'ятницю, напередодні виїзного 
засідання в Ужгороді, Комітет Верхов-
ної Ради з питань бюджету під голову-
ванням Андрія Павелка відвідав місто 
Хуст Закарпатської області, де ознайо-
мився з інвестиційним проектом реко-
нструкції стадіону "Карпати". 

Проект, презентований начальником 
управління молоді та спорту Закарпат-
ської Облдержадміністрації Віталієм 
Ерфаном, передбачає реконструкцію 
існуючого стадіону для організації та 
проведення місцевих, національних і 
міжнародних змагань та тренувальних 
зборів з ігрових видів спорту й легкої 
атлетики. Загальна вартість проекту – 
близько 40 млн гривень, з яких 1,2 млн 
передбачено в бюджеті міста і понад 
38 млн Хуст сподівається отримати як 
інвестиції з державного бюджету. Три-
валість реалізації – 250 днів. 

На думку народного депутата Іван 
Крулька, ініціатора поїздки комітету до 
Закарпатської області, у результаті реа-
лізації проекту Хуст може отримати 
об'єкт, який посилить інвестиційну 
привабливість міста. 

За словами депутата, який є учасни-
ком проекту "Модельний округ" Про-
грами USAID РАДА, виїзне засідання 
Бюджетного комітету ВР відбувається 
на Закарпатті вперше в історії. 
"Вважаю, що практика, яку започатку-
вав Бюджетний комітет, є фантастич-
ною", – сказав пан Крулько. Він подяку-
вав Програмі USAID РАДА, за сприяння 
якої в рамках згаданого проекту відбу-
вається виїзне засідання. 

Директор Програми USAID РАДА Ігор 
Когут розповів, що ідея цього візиту 
Бюджетного комітету "народилася 
через історію проекту "Модельний 
округ". За його словами, Іван Крулько 
декілька тижнів чи місяців 
"переконував свій комітет відвідати 
Закарпатську область, подивитися на 
стан доріг, інфраструктури, інвестиційні 
проекти, які можуть бути привабливи-
ми зокрема й для фінансування з дер-
жавного бюджету". 

https://youtu.be/RLSWzMkLOCg
https://youtu.be/KalP1ApDm3A
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USAID РАДА проводить у Верховній Раді дводенний 
"Інформаційний ярмарок-2016" 

Втр, 17/05/2016 - 21:15 

П 
рограма USAID РАДА у стінах Верховної Ради України 
відкрила свій традиційний дводенний "Інформаційний 
ярмарок-2016" для неурядових організацій та міжнарод-

них донорів. Народні депутати та їхні помічники матимуть нагоду 
дізнатися більше про роботу в Україні проектів Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID), а також організацій громадянсь-
кого суспільства, здатних надати технічну й експертну допомогу 
законодавчому органу України. Сорок дві організації, що предста-
влені на ярмарку, пропонують друковані та інші матеріали про 
свою роботу. 

Церемонія відкриття заходу розпочалася опівдні виступом 
першого заступника Голови ВР Ірини Геращенко, яка розповіла 
про важливість допомоги USAID Україні. "Ми хочемо подякувати 
за той багаторічний діалог і співпрацю, завдяки якій Верховна 
Рада України стає все більш відкритою і транспарентною. Завдяки 
цій співпраці, Програма РАДА робить для українського парламен-
ту абсолютно важливий інформаційний продукт, який не тільки 
показує всьому українському суспільству те, чим сьогодні живе 
сесійна зала, але дає передусім інформацію про роботу над зако-

нопроектами, про ключові для нас питання, такі як адаптація 
українського законодавства до європейських стандартів," – підк-
реслила пані Геращенко. 

Кейт Сомвонгсірі, директор Відділу сприяння розвитку демок-
ратії та врядування Місії USAID, зазначила, що "Верховна Рада як 
становий хребет української демократії має бути відкритою та 
чутливою до людей, яких вона представляє. Допомога України в 
досягненні цього є основною метою нашої парламентської підт-
римки вже понад 20 років. Досягнення цієї мети є також серед 
завдань інших програм USAID, які ми сьогодні презентуємо – у 
сферах громадянського суспільства, засобів масової інформації, 
політичного процесу." 

Народний депутат Ганна Гапко запросила своїх колег відвіда-
ти виставку, аби "ознайомитися з аналітичними продуктами, які 
роблять українські аналітичні центри, міжнародні організації, для 
того, щоб посилити свою законотворчу роботу тут." 

Віктор Лях, Президент Фонду Східна Європа, який впроваджує 
Програму USAID РАДА, нагадав, що цей Інформаційний ярмарок є 
вже восьмим, підкресливши його зростаючу популярність. 
"Потрібно зазначити, що з кожним роком ми маємо тенденцію до 
зростання кількості українських організацій, які працюють з пар-
ламентом. Це свідчить про те, що громадянське суспільство в 
Україні через організації, що його представляють, стає сильні-
шим." 

Директор Програми USAID РАДА Ігор Когут тепло привітав 
гостей та оголосив Інформаційний ярмарок відкритим. Він поба-
жав законодавцям протягом дводенного заходу отримати якісну 
інформацію та оголосив про презентацію Європейського інфор-
маційно-дослідницького центру, яка відбудеться у четвер з наго-
ди першої річниці його роботи за підтримки Програми. "Отже – 
три дні насиченого обміну інформацією, діалогу, знань", – підсу-
мував пан Когут. 

Відео Телеканалу «Рада»: https://youtu.be/_tOMjP3cTkg 
Відео Програми USAID РАДА: https://youtu.be/LDy0d5iCbbo 

https://youtu.be/_tOMjP3cTkg
https://youtu.be/LDy0d5iCbbo
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ЄІДЦ відзвітував про перший рік своєї роботи після від-
новлення 

Чтв, 19/05/2016 - 20:00 

Є 
вропейський інформаційно-дослідницький центр (ЄІДЦ) 
при Верховній Раді України відзвітував про перший рік 
своєї роботи після відновлення презентацією досліджен-

ня "Експертно-аналітичний супровід законотворчого процесу в 
Європейському Союзі". У заході, організованому Лабораторією 
законодавчих ініціатив в рамках Програми USAID РАДА, взяли 
участь Голова ВР Андрій Парубій, інші народні депутати, праців-
ники Апарату ВР, представники українських і міжнародних орга-

нізацій. 
Вітаючи учасників заходу, Андрій Парубій наголосив на по-

тенціалі, який має ЄІДЦ для покращення якості законопроектів: 
"Я вітаю і цілковито підтримую роботу Європейського інформа-
ційно-дослідницького центру, який має на меті активізувати 
аналітичну роботу і, що дуже важливо, активізувати цю аналіти-
чну роботу ще до того моменту, коли законопроект потрапляє в 
сесійний зал". 

Ігор Когут, директор Програми USAID РАДА, зазначив: 
"Сьогодні річниця діяльності Європейського інформаційно-
дослідницького центру при Верховні Раді України, діяльність 
якого підтримується Програмою USAID РАДА. Формування до-
слідницької служби при парламенті, вдосконалення бібліотеки 
при Верховній Раді України є надзвичайно актуальним питан-
ням, адже про це багато йдеться в рекомендаціях Європейсько-
го Парламенту". 

Під час заходу також виступили народні депутати Олена 
Сотник та Оксана Юринець, заступник Керівника Апарату ВР 
Володимир Бондаренко, заступник керівника Головного юриди-
чного управління Апарату ВР Аркадій Нижник, місцевий коорди-
натор програми Європейського Парламенту з підвищення інсти-
туційної спроможності Верховної Ради Тимур Таштанов. 

Роботу ЄІДЦ було відновлено в травні 2015 р. завдяки зу-
силлям Програми USAID РАДА у співпраці з Апаратом ВР. 

За підтримки USAID РАДА в Ужгороді відбулося виїзне 
засідання Бюджетного комітету ВР 

Суб, 21/05/2016 - 18:45 

В 
 Ужгороді відбулося виїзне засідання Комітету Верховної 
Ради з питань бюджету, яке розглянуло проблемні пи-
тання Закарпатської області, для вирішення яких необ-

хідні зміни в деяких законодавчих та інших нормативно-
правових актах. 

Участь у засіданні під головуванням голови комітету Андрія 
Павелка взяли голова Закарпатської облдержадміністрації Ген-
надій Москаль і голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, засту-
пник Міністра молоді та спорту Микола Даневич, перший засту-
пник голови Закарпатської облради Йосип Борто, директор Про-
грами USAID РАДА Ігор Когут, члени інших парламентських комі-
тетів, представники обласних і місцевих органів державної вла-
ди, місцевого самоврядування, ЗМІ. 

Захід відбувся за підтримки Програми USAID РАДА, яка та-
кож забезпечила онлайн-трансляцію засідання. Ініціатором 
виїзного засідання в Ужгороді був народний депутат Іван Круль-
ко – учасник проекту "Модельний округ" Програми. 

У своєму виступі пан Москаль окреслив цілу низку проблем 
області та пропозицій щодо шляхів їхнього вирішення. Окремі 

доповіді були також зроблені керівниками відповідних депар-
таментів. 

Доповідачі та учасники обговорення звернулися до широко-
го кола питань – від бюджетної децентралізації до протипавод-
кових заходів, роботи митниць і підтримки малих виробників 
закарпатського вина. Найчастіше ж згадували поганий стан ав-
томобільних доріг в області, яка, за висловом Івана Крулька, є 
"воротами для Європейського Союзу в Україні". 

Він зазначив, що йому "надзвичайно приємно перебувати в 
Ужгороді на першому в історії України виїзному засіданні Бю-
джетного комітету та й будь-якого іншого комітету парламенту 
в Закарпатській області". 

Пан Крулько назвав Закарпаття одним із найбільш інвести-
ційно привабливих регіонів України. "Зважаючи на його мульти-
національність і географічну близькість до Європи та надзвичай-
но високий туристичний потенціал, регіон оцінюють як один із 
найперспективніших для залучення міжнародних інвестицій", – 
наголосив він. 

Відзначивши важливість проведення виїзного засідання 
комітету на Закарпатті, депутат висловив вдячність Програмі 
USAID РАДА за "можливість співпрацювати з громадянським 
суспільством в тому, щоби рішення Бюджетного комітету, з од-
ного боку, моніторилися громадянським суспільством, а з іншо-
го боку – отримували всіляку підтримку для їхньої реалізації". 

Ігор Когут також наголосив на важливості залучення громад-
ськості до розвитку парламентаризму в Україні, у тому числі – 
через посередництво місцевого самоврядування. "І сьогодні 
дуже важливо, що на цьому відкритому виїзному засіданні Ко-
мітету з питань бюджету присутні представники місцевого са-
моврядування, – сказав він. – З іншого боку, це елемент певного 
контролю, відкритості парламенту". 

Під час засідання Геннадій Москаль та Андрій Гордєєв та-
кож підписали угоду про співпрацю між Закарпатською та 
Херсонською областями. 

http://radaprogram.org/radanews/u-verhovni-radi-urochysto-vidnovleno-robotu-yevropeyskogo-informaciyno-doslidnyckogo-centru
https://youtu.be/oZ61bvWXywk

