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Лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк закликав 
українське суспільство і політикум до проведення пред-
метної дискусії про конституційну реформу щодо запрова-
дження системи реальних стримувань і противаг у владі. 
У День Конституції України він нагадав, що з такою пропо-
зицією “Народний фронт” виступив ще на минулорічному 
з’їзді. “Основний Закон повинен дозволяти тим, кого обра-
ли, зреалізувати те, для чого їх обирали. Це, своєю чергою, 
дає визначеність громадянам країни”, – наголосив Арсеній 
Яценюк. Головні запропоновані новації Основного закону:

КУРС НА ЧЛЕНСТВО УКРАЇНИ В ЄС ТА НАТО МАЄ БУТИ  
  ВИЗНАЧЕНИЙ В КОНСТИТУЦІЇ

Сьогодні є однозначна воля більшості українського народу: Україна має бути в Євро-
пейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.

ЕФЕКТИВНИЙ ПАРЛАМЕНТ

- Скорочення кількості народних депутатів до 300. Що менше депутатів, то більші їхній 
вплив, легітимність, професійність і відповідальність.

- Народним депутатом України не може бути особа, яка має іноземне громадянство.

- Члени Уряду можуть одночасно бути народними депутатами. У парламентсько-пре-
зидентській республіці Верховна Рада і Уряд мають бути більш скоординовані. Коли 
урядовець є членом парламенту, це - ефективніша законотворчість, урядові законо-
проекти легше і оперативніше проходитимуть у Раді.

- Надання можливості затримання і взяття під варту народного депутата без згоди Вер-
ховної Ради під час або одразу після скоєння ним тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

- Ухвалення рішень Парламенту більшістю від присутніх на пленарному засіданні.

- Позбавлення мандату у випадку неособистого голосування народного депутата та в разі не-
відвідування пленарних засідань сукупно більше 30 днів протягом сесії без поважних причин.
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ПРЕЗИДЕНТ – ГЛАВА ДЕРЖАВИ І ВЕРХОВНИЙ 
ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ

 – Україна – парламентсько-президентська республі-
ка, де Президент обирається на загальнонаціональ-
них прямих виборах. Він – Глава держави, національ-
ний арбітр, Верховний Головнокомандувач.

- Президент керує зовнішньою політикою, але визна-
чається вона Верховною Радою. Міністр закордонних справ є членом Кабінету Міні-
стрів, який разом з Президентом братиме участь в переговорах, буде координатором 
підготовки переговорної позиції для Президента.

- Право вето Президента унормовується виключним переліком підстав ветування, ви-
значених Конституцією. Президент скеровує вето в Конституційний суд. Якщо КС ви-
рішив, що вето конституційне, закон повертається для повторного розгляду Радою.

- Президент не втручається в діяльність органів виконавчої влади та незалежних ре-
гуляторів. Не Президент, а Кабмін вносить до Верховної Ради кандидатуру на голову 
Нацбанку, а всі члени Ради НБУ обиратимуться парламентом.

- Врегулювання процедури імпічменту Президента. Вона може бути розпочата у випад-
ку вчинення державної зради, іншого злочину, а також в разі набуття громадянства 
іншої держави, чи умисного порушення Конституції.

ДІЄЗДАТНИЙ КАБМІН

- Президент вносить до парламенту подання на призначення Прем’єр-міністра, проте 
кандидатуру визначає коаліція.

- Всі члени Кабміну призначаються і звільняються Прем’єр-міністром за погодженням 
з коаліцією.

- Кандидатуру Генерального прокурора вносить не Президент, а Кабінет Міністрів.

ВЛАДА НА МІСЦЯХ 

- Запровадження інституту префекта замість обласних і районних державних адміні-
страцій. Префекти призначатимуться Президентом за поданням Кабміну, і здійснюва-
тимуть нагляд за додержанням законодавства.

- Пряма заборона на федералізацію України.

- Визначення фермерського господарства основою аграрного устрою України.
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У присутності Секретаря Ради національної без-
пеки і оборони України, одного із лідерів партії «На-
родний фронт» Олександра Турчинова на полігоні 
Гончарівське відбулися військові навчання з територіальної оборони «Північна фортеця-2018». 
«На шевронах бійців територіальної оборони є напис «Захистимо свій дім, захистимо Украї-
ну» – це гасло відображає сутність концепції територіальної оборони, яку сьогодні розбудовує 
Міністерство оборони і Генеральний штаб України», – сказав Олександр Турчинов, додавши, 
що зміст цього гасла має стати завданням для всіх підрозділів і частин територіальної оборони 
країни. У кожній області за проектом Генштабу створюються бригади територіальної оборони 
і окремі резервні підрозділи Нацгвардії і прикордонників. «Розбудова системи територіальної  
оборони повинна забезпечити в умовах особливого періоду перетворення кожного району, 
кожного міста на неприступну фортецю», – наголосив секретар РНБО, додавши, що «потужна 
багатоешелонова територіальна оборона є запорукою захисту України в умовах масштабного 
військового протистояння». Під час навчань ветерани АТО і молоді резервісти пліч-о-пліч про-
демонстрували свої військові навички та професіоналізм. У системі територіальної оборони 
можуть себе реалізувати як ветерани АТО, так і молодь призивного віку, що є важливою скла-
довою патріотичного виховання. Секретар РНБО України також зазначив, що Міністерство 
оборони та Генеральний штаб готують проект Закону «Про територіальну оборону України», 
який після схвалення на засіданні РНБО буде внесено до парламенту.

БАГАТОЕШЕЛОНОВА СИСТЕМА 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ  
Є ЗАПОРУКОЮ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ МАСШТАБНОГО 
ВІЙСЬКОВОГО ПРОТИСТОЯННЯ
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Міністр юстиції України Павло Петренко очолив рейтинг відпо-
відальності членів Кабінету Міністрів України за кількістю і якістю 
даних та виконаних обіцянок на основі достовірних фактів. Се-
ред виконаних обіцянок експерти аналітичного порталу «Слово і 

діло» відмічають реалізацію заходів в межах ініціативи #ЧужихДітейНеБуває, переведення 
сервісів Мін’юсту в електронний формат, впровадження жорсткої кримінальної відпові-
дальності за рейдерство, подання позовів проти РФ в Міжнародний суд ООН, відкриття 
правових клубів, реформування реєстраційної служби та пенітенціарної системи України. 
У трійці лідерів – представники «Народного фронту» Міністр освіти і науки України Лілія 
Гриневич та Міністр молоді та спорту Ігор Жданов. До десятки лідерів, за даними аналі-
тичного порталу «Слово і діло», також увійшли Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Ки-
риленко, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Міністр екології та природних ресурсів 
України Остап Семерак.

ПРЕДСТАВНИКИ «НАРОДНОГО ФРОНТУ» 
ОЧОЛИЛИ РЕЙТИНГ ВІДПОВІДАЛЬНИХ 
МІНІСТРІВ



Міністр освіти і науки, представник «Народного фронту» Лілія Гриневич представила 6 
основних новацій, які матиме вступна кампанія 2018-го року. «Цього року новацій най-
менше, якщо порівнювати за останні кілька років, але вони є. Здебільшого вони спрямо-
вані на вдосконалення чи відшліфовку тих нововведень, які ми впровадили торік», – роз-
повіла міністр.

1) Для спеціальностей уніфіковано обов’язкові предмети ЗНО. Так, якщо попередні роки 
виші самі обирали, за якими предметами зараховувати в заклад, то цього року все уні-
фіковано під кожну конкретну спеціальність. Тобто вже не може бути так, що для вступу 
на «Журналістику» в ЗВО в Києві потрібно один перелік результатів ЗНО, а для вишу в 
Миколаєві – інший.

2) Зараховуватимуться сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років (з іноземних мов – 
тільки 2018-го).

3) Регіональний, сільський та галузевий коефіцієнти змінено за результатами вступної 
кампанії 2017 року. Конкурсний бал розраховуватиметься традиційно, за формулою. Ме-
ханізм коефіцієнтів працює таким чином, що він домножується на загальний результат 
вступника.

4) Зменшено кількість заяв, які вступник може подавати для участі в конкурсі за бю-
джетне місце – з 9 заяв на 4 спеціальності у 2017-му, до 7 заяв на 4 спеціальності у 2018 
році.

5) Встановлено мінімальну кількість балів – 150 – з другого та третього конкурсних пред-
метів для вступу на 3 медичні спеціальності: «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія».

6) Замість творчих конкурсів на деякі педагогічні спеціальності, журналістику та окремі 
спеціалізації дизайну запроваджено творчі заліки.

ВСТУПНА КАМПАНІЯ-2018:  
Основні новації – фіксовані предмети ЗНО  
на кожну спеціальність та 150-бальний поріг для медиків
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«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
Вісник онлайн 28 травня – 3 червня

Міністр інфраструктури, представник «Народного фронту» 
Володимир Омелян висловив задоволення з приводу активізації 
дорожніх робіт у Східних регіонах України. «Так, Дніпропетров-
ська область демонструє прекрасну динаміку з відновлення ав-
тошляхів вже другий рік поспіль. Активно розпочала будувати 
дороги Харківська область, а також Донецька. Ключове для нас 

– поступово відновити автошляхи Сходу України, забезпечити якісне транспортне сполучен-
ня між містами, а також дорогами та інфраструктурою з’єднати всю Україну», – наголосив 
міністр. Відремонтовано ділянки на трасі державного значення Н-08 «Бориспіль-Дніпро-За-
поріжжя-Маріуполь». «Фактично, ми забезпечили якісне сполучення між Дніпром і Запоріж-
жям, що особливо важливо з огляду на соціальне і військове значення дороги, адже саме 
цією дорогою везуть наших поранених бійців до шпиталів Дніпра. Наступний крок – з’єднати 
Дніпро, Запоріжжя і до Донецької області. І вірю, що за підтримки Глави держави, Уряду і 
парламенту ми поступово відновимо транспортну і інфраструктурну сфери Сходу України», – 
підкреслив Володимир Омелян.

Володимир ОМЕЛЯН:  
МИ ПОСТУПОВО ВІДНОВЛЮЄМО 
ІНФРАСТРУКТУРУ СХОДУ УКРАЇНИ


