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Начальник Генштабу
має понести відповідальність
за вибухи на військових складах
«Народний фронт» вимагає, щоб начальник Генерального
штабу Збройних Сил України Віктор Муженко поніс відповідальність за вибухи на складах боєприпасів. «26 вересня мешканці Калинівки та навколишніх сіл пережили найстрашнішу
добу. А держава, яка фактично у стані війни, знову втратила
величезний арсенал зброї. Тепер в Калинівці. Перед цим були Балаклея, Сватове, Новоянісоль», – зазначив керівник фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Максим Бурбак. «Цей
факт означає, що військове командування не зробило висновків із попередніх інцидентів і
халатно поставилося до охорони арсеналів! За це має понести відповідальність персонально
начальник Генштабу Муженко. Його провина, зокрема, в тому, що досі не усунуті прогалини
в зберіганні боєприпасів, які були виявлені під час перевірок РНБО ще в 2014 році», – наголосив він. Українські арсенали повинні бути захищені настільки, щоб витримати будь-яку атаку
повітряно-космічних сил ЗС РФ.

На модернізацію перших класів,
з яких у 2018 стартує Нова українська школа,
в проект бюджету закладено 1 млрд грн
Міністр освіти і науки, представник партії «Народний
фронт» Лілія Гриневич здійснила робочу поїздку на Івано-Франківщину і спілкування з директорами шкіл, вчителями, а також батьками дітей, що беруть участь у пілотуванні нового стандарту початкової освіти в області. Вона розповіла, що мала можливість
поспілкуватися з учнями пілотної школи на Франківщині, а також побачити відмінності між
освітнім середовищем у пілотних та звичайних класах. «Зонування, місце для дитячих речей,
парти, які розставлені для роботи у групах, освітні матеріали – усе необхідне для дітей є. Це
разюче відрізняється від середовища звичайного класу. Потрібно пам’ятати, що з наступного року всі перші класи будуть навчатись за новим стандартом. Ми передбачили на модернізацію перших класів, з яких у 2018 році стартує Нова українська школа, 1млрд грн у бюджеті.
Місцеві органи також матимуть долучитися до створення умов», – зазначила Лілія Гриневич.
Міністр підкреслила, що найголовніші зміни – це зміни в методах навчання: від школи знань
Україна переходить до школи компетентностей 21-го століття. Лілія Гриневич наголосила,
що пілотування Нової української школи передбачає створення відповідного середовища
для першокласників з використанням методів, які формують вільну людину.

Суд підтвердив законність
стягнення з «Газпрому» на користь
України майже 80 млн грн
Міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко повідомив про рішення Господарського суду
міста Києва, яке підтвердило законність стягнення з російського «Газпрому» 79,8 млн грн в бюджет України. «Завдяки
злагодженій роботі Міністерства юстиції та Державної виконавчої служби справедливість поновлено. Мін’юст продовжує виконання судового рішення
зі стягнення з російського газового монополіста в бюджет України 171 мільярда гривень»,
– зазначив очільник Мін’юсту. За його словами, судове рішення стосується дивідендів російського газового монополіста в АТ «Газтранзит». Нагадаємо, після повного задоволення
заяви державного виконавця Господарським судом м. Києва щодо стягнення з «Газпрому»
російський газовий монополіст подав апеляційну скаргу до Київського апеляційного господарського суду. Останній цю скаргу задовольнив. «Проте державним виконавцем була подана касаційна скарга до Вищого господарського суду України, який постановою направив
справу на новий розгляд до Господарського суду міста Києва і сьогодні останній підтвердив
законність стягнення дивідендів з «Газпрому», – наголосив Павло Петренко.

МВС вводить новий сервіс –
замовлення довідки про відсутність
судимості онлайн
Міністр внутрішніх справ, представник партії «Народний
фронт» Арсен Аваков повідомив про введення його відомством нового сервісу – замовлення довідки про відсутність
судимості онлайн. «Щороку громадяни подають близько 800
тисяч запитів на отримання довідки. Ця довідка завжди була
пов’язана з бюрократією та корупцією. Новий сервіс ліквідує ці проблеми та максимально
спрощує отримання послуги для громадян. Відтепер працює зручний сервіс: ви можете в
онлайн-режимі у два кліки замовити довідку та отримати електронне інформування про готовність документа», – зазначив Арсен Аваков. Окремо глава МВС підкреслив, що процедура отримання довідки про несудимість, яка застосовується у більшості країн світу, далеко не
скрізь організована в форматі онлайн-сервісу. Приміром, у високотехнологічному Сінгапурі
такий сервіс введений тільки минулого року. Окремо Арсен Аваков наголосив на зручності
нового сервісу для всіх учасників державних тендерів. «Оскільки довідка про відсутність судимості необхідна учасникам державних тендерів, тепер понад 200 тисяч учасників системи
закупівель ProZorro можуть, не виходячи з дому чи офісу, замовити за допомогою електронного цифрового підпису та подати її в режимі онлайн», – сказав Арсен Аваков. Також він
повідомив, що жителі віддалених населених пунктів теж можуть скористатися нововведенням: замовити довідку про відсутність судимості онлайн, а потому – отримати в мобільному
Сервісному центрі, який обслуговує їхній район.
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Територію національного природного парку
«Синевир» буде розширено на 377,8 га
Пропозицію Міністерства екології та природних ресурсів щодо
розширення меж території національного природного парку «Синевир» підтримано Урядом. Міністр екології та природних ресурсів, представник партії «Народний фронт» Остап Семерак переконаний, що ухвалення відповідного проекту указу Президента
сприятиме збереженню природи та біорізноманіття Українських
Карпат. За його словами, територія національного природного
парку «Синевир» буде розширена шляхом включення до його
складу 377,8 гектара землі державної власності у ДП «Міжгірське
лісове господарство» на території Закарпатської області. «Розширення природно заповідних
територій – пріоритетне завдання Мінприроди. На сьогодні це один з дієвих кроків збереження
унікальних природних багатств українських Карпат, які стали частиною об’єкту всесвітньої
природної спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи».
Праліси та старовірові ліси мають важливе природоохоронне, наукове та рекреаційне значення і повинні бути під особливою охороною», – пояснив Остап Семерак. Міністр також зазначив,
що прийняття указу сприятиме збереженню та збалансованому використанню єдиного природоохоронного комплексу в Українських Карпатах як частини європейської системи охорони
природи та міжнародного екологічного коридору вздовж гірського хребта Карпат.

Україна приєднується
до вимог антидопінгових організацій
щодо відсторонення РФ
від зимової Олімпіади-2018
Міністр молоді та спорту України, представник партії
«Народний фронт» Ігор Жданов повідомив про приєднується України до вимог антидопінгових організацій з
усього світу щодо відсторонення збірної Росії від зимових Олімпійських ігор-2018 у Кореї. Зокрема, відповідне
звернення до Міжнародного олімпійського комітету вже підтримали антидопінгові організації
таких країн, як Австрія, Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія,
Японія, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Сінгапур, Швеція, Великобританія та США, а
також Інститут національних антидопінгових організацій – міжнародної асоціації національних антидопінгових організацій. «Мінмолодьспорту та Національний антидопінговий центр
України приєднуються до заклику зазначених країн щодо необхідності притягнення до відповідальності РФ, в тому числі шляхом усунення російських спортивних федерацій від участі у
зимових Олімпійських іграх 2018 року», – наголосив Ігор Жданов.
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