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Верховна Рада ухвалила закон про національну безпеку 
України. Фракція «Народний фронт» підтримала це рішення 
71 голосом. «Ухвалення Закону «Про національну безпеку 
України» – це не тільки впорядкування військового права. 
Закон чітко називає набуття членства в НАТО та Євросоюзі 
серед принципів національної безпеки і оборони», – наголо-
сив лідер партії Арсеній Яценюк. Він привітав парламент і 
всіх українців із черговим кроком євроатлантичної інтегра-
ції. «Ми вже зробили реальністю Зону вільної торгівлі, газо-
ву незалежність і безвіз. Наступний крок – План дій щодо членства в НАТО», – наголосив він. 
«Захід кревно зацікавлений надати нам постійні гарантії, прийняти Україну до євроатлантич-
ного простору. Так Європа стане сильнішою», – написав Арсеній Яценюк. 

Арсеній ЯЦЕНЮК щодо ухвалення 
закону про нацбезпеку: 
НАСТУПНИЙ КРОК – ПЛАН ДІЙ 
ЩОДО ЧЛЕНСТВА В НАТО

Міністр внутрішніх справ, представник партії «Народний фронт» 
Арсен Аваков закликав Уряд внести на розгляд Верховної Ради 
законопроект щодо повернення кримінальної відповідальності 
за контрабанду товарів. Арсен Аваков зазначив, що відповідна 
стаття про контрабанду товарів була декриміналізована за часів 
Януковича. «Зараз ми чи не єдина країна в Європі, де контрабан-
да декриміналізована. Цьому потрібно покласти край. Я думаю, 

що ми повинні подати до Ради законопроект і знову визнати контрабанду кримінальним зло-
чином», – додав очільник МВС. За його словами, за результатами детального аналізу МВС 
України, пропонується єдиний механізм комплексних заходів із залученням фахівців Депар-
таменту захисту економіки НПУ, Державної фіскальної служби, Генеральної прокуратури та 
СБУ для протидії контрабанді. «Державний бюджет України у нас 991 млрд. гривень. План 
надходжень від митниці – 343 млрд., а ми розраховуємо, що за рахунок припинення контра-
бандних схем до бюджету надійде від 70 – 100 млрд. гривень, тобто це приблизно 4 млрд. 
доларів. У нас зараз іде боротьба за запозичення 1,9 млрд. доларів від МВФ», – повідомив 
міністр. Він підкреслив, що позиція МВС буде дуже жорсткою, кого б це не стосувалося.

Арсен Аваков пропонує повернути 
кримінальну відповідальність за контрабанду
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Верховна Рада ухвалила законопроект авторства 
представників «Народного фронту» Ігоря Васюника 
та Миколи Княжицького щодо збереження пам’яток 
культурної спадщини, внесених до Списку об’єктів 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відповідно до зако-
нопроекту, об’єкт всесвітньої спадщини має правовий статус пам’ятки національного зна-
чення і охороняється за допомогою всіх механізмів, передбачених цим законом. Крім того, 
як повідомив Микола Княжицький, законопроектом вводяться нові терміни, які необхідні для 
виокремлення об’єктів зі списку ЮНЕСКО, уточнюються повноваження центральних органів 
виконавчої влади в сфері культурної спадщини, надаючи їм право затверджувати режим ви-
користання об’єктів зі списку ЮНЕСКО та їхніх буферних зон, затверджувати плани управлін-
ня такими об’єктами, а також утворювати органи управління ними. “Встановлюються вимоги 
щодо проведення будь-яких робіт на об’єкті ЮНЕСКО та в його охоронній території. Цьому 
має передувати звернення до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що їх рекоменда-
ції є обов’язковими. Управління об’єктом культурної спадщини здійснює орган управління, 
призначений центральним органом виконавчої влади в сфері охорони культурної спадщини. 
Це може бути один орган на декілька пам’яток або на одну”, – пояснив народний депутат. 
Більше того, буде сформована наглядова рада об’єкта ЮНЕСКО, яка здійснює моніторинг 
виконання плану управління таким об’єктом.

Парламент підтримав законопроект 
«Народного фронту» щодо збереження 
культурних пам’яток всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО

2017 року інвестиції держави в освітню інфраструктуру разом 
із цільовою субвенцією на навчання дітей з особливими потреба-
ми становили 1 млрд. 9,5 млн. грн. При цьому в 2018 році відпо-
відні інвестиції складають 2 млрд. 896 млн., тобто обсяг вкладень 
збільшено в 2,8 рази. «У 2017 році інвестиції в обладнання опор-
них шкіл склали 800 млн. гривень, тоді ж запроваджено цільову 
освітню субвенцію на інклюзивну освіту – 209,5 млн грн. Разом це 

значні інвестиції в 1 млрд 9,5 млн. грн. Завдяки їм та співфінансуванню з місцевих бюдже-
тів закуплено 391 автобус та 1 тис. 915 природничо-математичних кабінетів для опорних 
шкіл», – зазначила розповіла міністр освіти і науки, представник партії «Народний фронт» 
Лілія Гриневич. «Однак 2018 року ми пішли значно далі. Ми виділили спеціальну субвенцію 
на Нову українську школу. Окрім автобусів та математично-природничих кабінетів закупили 
аудіообладнання, передбачили кошти на створення електронної платформи та е-підручників. 
Субвенцію на інклюзивну освіту збільшено до 504,4 млн грн. Ми послідовно виконуємо не 
лише свої зобов’язання щодо реформи шкільної освіти, а й допомагаємо місцевим органам 
самоврядування», – додала міністр. Враховуючи минулорічне підняття зарплати вчителям на 
50%, саме 2017-й став роком зростання фінансування освіти. Якщо в 2016-му частка ВВП на 
освіту складала 5,72%, то у 2017-у – 6,52%,  а 2018-го передбачено вже 6,7% ВВП на освіту.

Лілія ГРИНЕВИЧ:  
Цього року інвестиції в шкільну інфраструктуру  
та цільові субвенції зросли майже втричі



Міністр інфраструктури України, пред-
ставник партії «Народний фронт» Воло-
димир Омелян представив Національну 
транспортну стратегію до 2030 року «Drive 
Ukraine 2030», над якою працювала коман-
да Міністерства інфраструктури України 
спільно із провідними європейськими екс-
пертами в галузі транспорту за підтримки 
представництва ЄС в Україні та Європей-
ської Комісії.  «Drive Ukraine 2030» перед-
бачає, зокрема:

• 10 нових автобанів: міжнародні – Go Highway, Via Carpatia, продовження Одеса-Рені до 
Греції, а також розвиток внутрішніх напрямків: Львів-Київ-Харків-Донецьк, Київ-Керч, 
Полтава-Дніпро.

• 0 – дитяча смертність на автошляхах, зменшення травматизму на автошляхах на 90%, 35 
млрд гривень з  Дорожнього фонду на безпеку

• 50 –  працюючих аеропортів, 50% населення, яке літає; від 50% – частка low-cost сегменту 
в авіапревезеннях.

• Розширення географії польотів (350 напрямків для польотів з усіх аеропортів України).

• Вільна конкуренція на залізниці. Інфраструктура і залізничне полотно належать державі. 
Рухомий склад, локомотиви – як в державній, так і в приватній власності. За умови успіш-
ної співпраці до 2030 року можна замінити 100% локомотивів та оновити вагонний парк на 
100%.

• На сполученні Київ-Одеса, Київ-Львів, Київ-Харків, Київ-Дніпро має бути замінена колія на 
колію європейського стандарту

• Українські порти у рейтингу ТОП100 найбільших портів світу.

• Оновлена «Укрпошта»: понад 70% – частка на ринку поштових послуг.

• Hyperloop в Україні. Територією України можуть пройти 5 з 11 глобальних гілок надшвид-
кісного наземного транспорту Hyperloop, з яких три прокреслені через Київ.

• 60 млрд доларів – обсяг інвестицій у транспортну сферу.

• Інтеграція України у світову економіку та технологічний стрибок у сфері інфраструктури 
можливі шляхом залучення світових компаній до України.

• Будівництво в Україні Tesla Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей та сонячних 
панелей.

• Єдиний квиток: 1 квиток для всіх видів транспорту.

• Від 50% – частка електрокарів у продажу автомобілів; 100% – весь громадський тран-
спорт електричний.

• 2 заводи з виробництва електрокарів та батарей.

Володимир Омелян представив 
Національну транспортну 
стратегію до 2030 року  
«Drive Ukraine 2030»
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У Верховній Раді найближчим часом розглядатимуть новий законо-
проект, що передбачає збільшення покарання за ігнорування ременя 
безпеки в автомобілі до 850 гривень. Відповідний законопроект підго-
тували 25 народних депутатів, серед яких представники «Народного 

фронту» – Вікторія Сюмар, Антон Геращенко та Леонід Ємець.«Загальновідома статистика, що 
ті громадяни, які не користуються пасками безпеки, на жаль, або гинуть, або отримують тяжкі 
травми при ДТП. А ті ж громадяни, які починають використовувати ремені безпеки щодня, робити 
це системно, то ці люди знаходяться у більшій безпеці на дорозі», – заявив Антон Геращенко. На 
сьогодні штраф за непристебнутий пасок безпеки становить 51 гривню, і, на жаль, чимало людей 
не звертає на це увагу, а від цього залежить їх життя, а також життя та здоров`я їхніх рідних та 
близьких. «Саме тому ми закликаємо ухвалити законопроект, який, можливо, буде непопулярним 
серед народу, але він буде корисним для усіх. Ми пропонуємо підвищити розмір штрафу за не-
пристебнутий пасок безпеки з 51 гривні до 850. На нашу думку, це дозволить людям пам’ятати, 
що це є порушенням правил дорожнього руху і піклуватися про своє життя», – підкреслив пред-
ставник «Народного фронту».

Антон Геращенко: 
ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА ІГНОРУВАННЯ РЕМЕНЯ БЕЗПЕКИ 
ВРЯТУЄ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН НА ДОРОЗІ
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Парламент ухвалив зміни до законодав-
ства, ініційовані народним депутатом фрак-
ції «Народний фронт» Віктором Єленським, 
згідно з якими законодавчо закріплюється 
термін «креативні індустрії» та до пріоритетів 
у сфері культури додана «охорона, заохочення та підтримку культурного розмаїття як одного 
з найважливіших чинників сталого розвитку». Представляючи проект закону, Голова Комі-
тету з питань культури і духовності, народний депутат фракції «Народний фронт» Микола 
Княжицький, зазначив, що «креативні індустрії» – це рушійна сила економіки XXI століття, але 
вона знаходилася поза законодавчим врегулюванням. «Відсутність законодавчо встановле-
ного терміну «креативні індустрії», який щороку застосовується в країнах ЄС, є переліком 
видів економічної діяльності, що мають потенціал для створення доданої вартості та робочих 
місць через культурне, мистецьке, або креативне впровадження. Їхні продукти і послуги є 
наслідком індивідуальної творчості, навичок і таланту», – пояснив Княжицький.

Законопроект 
«Народного фронту» 
про креативні індустрії 
підтриманий Верховною Радою


