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5 років тому Арсеній Яценюк очолив постмайданний уряд.
Місія – врятувати країну – виконана
Реанімаційний пакет
урядів Арсенія Яценюка:
• Підписано політичну частину Угоди про
асоціацію з ЄС
• Виконано усі 144 вимоги для безвізового
режиму з ЄС
• Понад 40 країн світу разом з Україною запровадили санкції проти Росії
• Понад 1200 днів Україна не купує газу в російського «Газпрому»
• 5% ВВП почали щорічно виділяти на безпеку
та оборону
• На $ 6млрд скорочено державний борг (з $73
млрд до $67 млрд)
• Зі 108 тис. грн до 90 млрд грн наповнено державну казну
• Вперше за три роки в Україні зафіксовано ріст
промислового виробництва – на 7,6%
• Уповільнено темпи інфляції, спричиненої війною
• Проведено децентралізацію
• Впроваджено держзакупівлі через систему
ProZorro
• Безперебійно виплачувалися зарплати і пенсії

• Запроваджено широку практику житлових
субсидій
• Створено нові антикорупційні органи – НАБУ
та НАЗК
• Відкрито понад 300 реєстрів і державних баз
даних
• У 2 рази скорочено кількість контролюючих
органів
• У 2 рази зменшено ставку ЄСВ
• $1,5 млрд, вкрадених Януковичем та «сім’єю»,
заарештовано для повернення українцям
• Розпочато процес декомунізації

Напередодні річниці призначення на посаду Арсеній Яценюк
дав велике інтерв’ю виданню Цензор.НЕТ
У ньому, зокрема, політик згадав і про часи роботи своїх двох урядів:
«Вважаю, що постмайданний уряд був одним з найефективніших. Подивіться за персональним складом. Адже цей уряд, яким я керував, впорався з усіма викликами, які стояли на той
момент перед країною...»
«Ось так чомусь виходить у мене в житті: я перебуваю в тому місці, де треба вирішувати
кризу. Більш того, коли спокійно, я навіть не знаю, як себе поводити! І я не розумію, навіщо
мати владу, коли все спокійно? Сенс який? Драйву немає. Перед тобою немає завдання найважчого, яке ти зобов’язаний вирішити! ... »
«Хто спростив неймовірну кількість непотрібних процедур? Хто відкрив реєстри? Пам’ятаю, я в Німеччині про це на якомусь форумі розповідав. Питаю: хлопці, скажіть, а у вас електронні декларації є? Ні, відповідають вони. А ви можете зараз зайти в електронний реєстр і
подивитися, зареєстроване майно і кінцевих бенефіціаріїв? Ні. Кажу: а у нас це все можливо!
Через Інтернет зайдіть, зареєструйтесь – і все... »
Повне інтерв’ю Арсенія Яценюка Цензор.НЕТ читайте за посиланням

Максим БУРБАК:
Уряд Яценюка спрямував Україну на
європейський шлях розвитку
«Нагадаю, що цими днями виповнюється 5 років від
початку роботи уряду Арсенія Яценюка. Уряду, який
попри збройну агресію Росії, попри війну й високу
ймовірність дефолту започаткував у країні масштабні
зміни. Це були надекстремальні умови. Пам’ятаю це,
бо працював тоді в Кабміні на посаді міністра транспорту», – зазначив керівник фракції НФ Максим Бурбак. «Перший уряд Арсенія Яценюка справедливо називають реанімаційним, який рятував
державу у горнилі війни, коли система державного управління була паралізованою. Нависала реальна загроза холоду і колапсу. Ми це відвернули. Це було всього лише п’ять років
тому. Але ми не лише втримали ситуацію, а й твердо спрямували Україну на європейський
шлях розвитку», – підкреслив він. Він також процитував організатора та ідейного натхненника польських економічних реформ Лєшека Бальцеровіча, який свого часу високо оцінив
досягнення уряду Яценюка: «Була загроза краху. І завдяки уряду Яценюка цей крах не стався». «Наголошу: усі позитивні і небувалі перетворення в країні нам довелося реалізувати в
умовах війни, окупації наших територій та втрати п‘ятої частини промисловості. Це правда.
Пам’ятаймо про це», – резюмував Максим Бурбак.

Арсеній Яценюк
обговорив з Куртом Волкером
політичну ситуацію в Україні
напередодні президентських
виборів
«На моє переконання, для всіх притомних національних сил нині найважливіше
досягти трьох цілей: зберегти політичну
стабільність, запобігти приходу до влади
реваншистів і популістів та зробити все
можливе для захисту чесних виборів», – наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній
Яценюк після зустрічі зі Спецпредставником Державного департаменту США Послом Куртом Волкером. Арсеній Яценюк повідомив, що в центрі уваги під час розмови, окрім політичної ситуації в Україні напередодні президентських виборів, було безпекове становище й
окремі аспекти мирного врегулювання. «Агресія Росії триває, а отже тісна співпраця з американськими партнерами повинна залишатися безумовним пріоритетом для всього українського політикуму», – підкреслив він. Під час зустрічі лідер «Народного фронту» наголосив,
що в Україні «цінують підтримку Сполучених Штатів у протидії російським злочинам і провокаціям на Азові та в Керченській протоці і вітають візит до України американського есмінця
«Дональд Кук», який на запрошення нашого уряду прибув до Одеси». «Дякую Послу Курту
Волкеру за його активну працю і важливу допомогу задля захисту національної безпеки та
суверенітету нашої держави», – додав Арсеній Яценюк.
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Арсен АВАКОВ:
МВС запустило онлайн-моніторинг
порушень на виборах
З 25 лютого кожен бажаючий може дізнатися про точну
кількість порушень виборчого законодавства – Міністерство внутрішніх справ запустило онлайн-моніторинг порушень на виборах. «Публічність виборчого процесу – страшний сон фальсифікатора. Сьогодні він став реальністю. Ми
запускаємо новий онлайн-сервіс – інформаційно-аналітичний портал «Вибори 2019». Тепер кожен бажаючий може дізнатися про точну кількість порушень виборчого законодавства, складені адміністративні протоколи та відкриті кримінальні провадження. Все з докладним описом і
судовими рішеннями, якщо вони є», – сказав Міністр внутрішніх справ, представник партії «Народний фронт» Арсен Аваков. Доступ до системи є 24 години на добу, сім днів на тиждень за
посиланням https://vybory2019.mvs.gov.ua «Наприклад, кожен, хто буде моніторити цю систему,
зможе подивитися загальну кількість порушень залежно від статей КПК та Адміністративного
кодексу, ознайомитися з даними про зафіксовані події за датою і у їх процентному співвідношенні по містах і населених пунктах. За допомогою «тайм-лайну» можна розширювати/звужувати часовий діапазон, побачити кількість скоєних правопорушень в конкретний день виборчого процесу з докладною розшифровкою. Це допомагає проаналізувати «пікові дати». 100%
прозорість і чесність виборчого процесу – щоденна філософія нашої роботи. Чим ближче до
виборів – тим більше порушень ми швидше за все будемо фіксувати», – сказав Арсен Аваков.

Лілія ГРИНЕВИЧ:
В області спрямовано
1,2 млрд грн
для забезпечення класів
Нової української школи
За пропозицією міністра освіти і науки,
представника «Народного фронту» Лілії
Гриневич Уряд розподілив і направив в області 1,215 млрд гривень на навчання вчителів та закупівлю обладнання для першокласників, які навчатимуться у школі в межах реформи Нової
української школи у 2019-2020 навчальному році. «Напередодні цього навчального року ми мали
великі проблеми з затримками в закупівлях обладнання для Нової української школи. Торік ми
спрямували цей мільярд на новий освітній простір у квітні, сподіваючись, що органи місцевого
самоврядування зможуть оперативно використати ці кошти. На жаль, так не сталося. Тому цього
року ми відправили кошти ще на 2 місяці раніше», – пояснила міністр. «Тобто на місцях матимуть
півроку, щоб підготуватися до нового навчального року. Однак я закликаю місцеві органи самоврядування не зволікати і вже зараз розпочинати підготовку до закупівель. Кожен день важливий. Наші першокласники мають 1 вересня прийти у готову до роботи школу – це наша з вами
спільна відповідальність», – зазначила Лілія Гриневич. Передбачається, що, як і торік, ці кошти
використовуватимуться на засадах співфінансування. Так, обласні центри повинні будуть докласти не менше 30% власних коштів (формула 70 на 30), райони і ОТГ – не менше 10% (формула
90 на 10), а гірські території та населені пункти на лінії зіткнення – лише 5% (формула 95 на 5).
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Микола КНЯЖИЦЬКИЙ:
Закон про мову захистить Україну
від «зросійщення»
Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні
законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної (№5670-д). «Якщо ми хочемо побудувати нормальну країну – маємо ухвалити демократичний
закон. Проект таким і є, він жодним чином не позбавляє
національні меншини чи корінні народи права вживати свої
мови – він захищає їх», – зазначив голова профільного комітету, народний депутат фракції «Народний фронт» Микола Княжицький. Водночас він наголосив, що закон захищає нашу країну, мову та медіа від
«зросійщення». Україна є єдиною державою в регіоні, яка наразі не має закону про державну
мову. «Аналогічні закони мають усі наші сусіди: і Польща, і Словаччина, і країни Балтії. Якби
вони не мали таких законів, то сьогодні поляки розмовляли б російською та німецькою, чехи
– німецькою, а країни Балтії – російською мовою», – зауважив голова комітету. Він додав,
що ще у 1999 році Конституційний Суд визначив, що мова є державним символом. «Закон,
безумовно, нікого не розділяє – він об’єднує суспільство, задовольняє потреби тих мільйонів
українців на сході, які насильно русифіковувалися, а зараз хочуть вчити українську та просять нас прийняти цей закон. Він жодним чином не ображає права національних меншин,
оскільки містить норму, що протягом шести місяців уряд подасть закон щодо захисту інших
мов та національних меншин», – запевнив Микола Княжицький.

За ініціативою «Народного фронту»
парламент вирішив розслідувати факти
про можливу корупцію
в «Укроборонпромі»
Верховна Рада ухвалила постанову, запропоновану фракцією «Народний фронт», щодо невідкладного і неупередженого
розслідування фактів, які оприлюднені у ЗМІ щодо «Укроборонпрому». Заступник керівника фракції «Народний фронт», голова
комітету з питань нацбезпеки Сергій Пашинський нагадав, що в
парламенті наразі працює тимчасова слідча комісія, яка займається розслідуванням фактів розкрадання армії в період з 2004 до 2017 року. «До цієї комісії парламентськими фракціями було делеговано своїх найфаховіших представників, комісія
неодноразово збиралася, а за матеріалами її засідань уже порушено кілька кримінальних
проваджень», – зазначив Пашинський. «Враховуючи великий суспільний резонанс журналістського розслідування, комітет підтримав прийняття постанови, яка доручає комісії розширити термін розслідування до 2018-2019 року», – пояснив він. Народні депутати підтримали проект постанови про невідкладне і неупереджене розслідування фактів, які оприлюднені
у ЗМІ щодо «Укроборонпрому», 229 голосами.
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Рада розблокувала виплати
зарплат медикам та освітянам
із 10 областей
Верховна Рада ухвалила зміни до державного
бюджету, які розблокували виплати заробітних
плат для освітян та медиків на територіях, де минулого року вводився воєнний стан.
«У минулому році ми створили прецедент, через який освітяни та медики, які працюють в новостворених громадах, перші вибори в яких були
скасовані, майже 2 місяці не отримували зарплати в повному обсязі. Вони стали заручниками
цієї ситуації, а це живі люди, не роботи, в них родини, які треба годувати та лікувати», – пояснив
народний депутат фракції «Народний фронт» Ігор Бриченко. Своєю чергою представник НФ
Тарас Кремінь додав, що через непроведення виборів до ОТГ у зв’язку із оголошенням воєнного
стану не було розподілено кошти медичної та освітньої субвенцій. І як наслідок, лікарі та освітяни
уже два місяці – це і Південь, і Захід, і Схід та Північний Схід – залишаляся без виплати заробітної
плати. Парламент ухвалив законопроект, що вирішує дану ситуацію, 227-ма голосами.

Остап СЕМЕРАК:
Україна нарешті обрала
державну екологічну політику,
орієнтовану на випередження,
а не подолання наслідків
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики
України на період до 2030 року», який має інтегрувати у всі сфери економіки й повсякдення
життя українців екологічні стандарти, діючі в країнах ЄС. Міністр екології та природних ресурсів, представник партії «Народний фронт» Остап Семерак зазначив, що Угода про асоціацію з ЄС ставить чіткі завдання перед Україною щодо удосконалення екологічної політики,
яка дозволить нашій країні інтегруватися в європейський політичний та економічний простір.
Водночас більшість екологічних стандартів та норм, якими зараз керується Україна, не переглядалися з часів Радянського Союзу. «Ми не можемо більше виправдовувати прогалини
в екологічній політиці пострадянським минулим і жити тими стандартами. Маємо рухатися
далі і відповідати сучасним викликам. Сьогодні нас почув парламент, підтримавши новий
екологічний курс України. Ми склали ще один політичний іспит та виконала взяті на себе
зобов’язання. Адже закладені завдання в новій стратегії спрямовані не лише на подолання
наслідків екологічних проблем в Україні, а й на усунення першопричин їх виникнення», – наголосив Остап Семерак.
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