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Арсеній ЯЦЕНЮК у Вашингтоні: Україна не піде
на компроміси, які загрожуватимуть нашому
майбутньому. Відчуваю підтримку і солідарність
наших партнерів

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у ході візиту до Вашингтону провів зустрічі з заступником Державного секретаря Сполучених Штатів у справах Європи та Євразії
Вессом Мітчеллом та Спеціальним представником Державного департаменту США з питань
України Куртом Волкером. «Ціную предметний характер нашого діалогу», – зазначив Арсеній
Яценюк. Сторони розпочали зустріч зі згадки про Сенатора Джона Маккейна, пам`ять про
якого лідер “Народного фронту” вшанував разом із представниками з усього світу в Національному соборі у Вашингтоні. «Нам буде дуже потрібен характер Маккейна. Ця тверда
вдача і позиція будуть потрібні всім – і українській, й американській дипломатії», – сказав Арсеній Яценюк. Він наголосив, що надходить час великих політичних випробувань: «Нам треба
вберегти Україну від очікуваних потрясінь – і від постійної загрози агресії з боку Росії, і від
її лукавих пропозицій миру, а насправді гібридного загарбання нашої держави». «Україна не
піде на компроміси, які загрожуватимуть нашому національному і європейському майбутньому. Ми будемо захищати свою свободу від будь-яких замахів», – наголосив лідер «Народного
фронту».

Арсеній Яценюк зустрівся
з лідером демократів
у конгресі США Ненсі Пелозі
Під час візиту до Вашингтона лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк зустрівся з лідером демократів у конгресі США Ненсі Пелозі. «Україна цінує тверду підтримку Конгресу Сполучених Штатів.
З великою приємністю зустрівся з пані Ненсі Пелозі
– лідером демократів у Палаті представників, однією
з найвизначніших членів американського парламенту», – зазначив лідер «Народного фронту». «Радий,
що наша країна має таких видатних друзів в обох
партіях – республіканців і демократів», – підкреслив
Арсеній Яценюк.

Олександр ТУРЧИНОВ:
Підвищення грошового
забезпечення військових –
важливий пріоритет
оборонного бюджету на 2019 рік
Секретар Ради національної безпеки і оборони України,
один з лідерів «Народного фронту» Олександр Турчинов
провів нараду щодо формування оборонного бюджету
України на 2019 рік. Згідно з прогнозом Кабінету Міністрів України, ВВП на 2019 рік складатиме 3 946 млрд
гривень, «тому фінансування сектору безпеки і оборони України, яке повинно бути не менш ніж 5% від ВВП,
складатиме близько 200 млрд грн.», – повідомив Секретар РНБО. Cеред пріоритетних напрямків фінансування
на наступний рік заплановано, зокрема, розробку та закупівлю сучасного високоточного
ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, зокрема і крилатих ракет), артилерійського озброєння, бронетанкової техніки, високоточних засобів ураження, боєприпасів
та продуктів спеціальної хімії, посилення системи протиповітряної оборони держави та
можливостей авіації Повітряних сил ЗСУ. «Одним з важливих пріоритетних завдань оборонного бюджету є реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, насамперед підвищення їх грошового забезпечення, що необхідно для збереження професійного ядра
Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших силових структур», – підкреслив Секретар РНБО України.
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Юрій Береза ініціює запровадження
загальнонаціональної хвилини мовчання
для вшанування пам’яті загиблих в
Іловайську
29 серпня в Україні має бути запроваджена загальнонаціональна хвилина мовчання та жалоба – у день вшанування
пам’яті українських воїнів, що загинули в «Іловайському котлі» внаслідок вторгнення російських військ у серпні 2014 року.
«Ми повинні запровадити хвилину мовчання, коли у певний час
зупиняється вся країна, щоб пригадати героїв. Це не важко.
До речі, так роблять в Ізраїлі. Але це надважливо для сімей, які втратили своїх синів, батьків,
братів. Вони повинні знати, що їхнє неосяжне величезне горе – не марне. Що країна виховує
нове покоління українців, які знатимуть ціну збереження кордонів Батьківщини. Знатимуть,
хто забезпечив їм мирне небо над головою», – переконаний заступник керівника фракції «Народний фронт» Юрій Береза. Він також висловив впевненість у тому, що незабаром дії чи
бездіяльність фігурантів цієї кривавої події отримають належну юридично-правову оцінку.
«Справедливе покарання настане», – наголосив він.

Лілія ГРИНЕВИЧ:
З вересня стартує пілот
Нової української школи
у 2-х класах
У вересні всі українські першокласники
підуть в Нову українську школу (НУШ). Водночас в 100 школах України стартує пілот
2-го класу НУШ. «З першого вересня буде
забезпечено продовження пілоту для 2-го
класу в тих школах, які пілотували НУШ в
2017-2018 навчальному році. Хочу нагадати,
що це 100 шкіл по всій Україні – по 2 класи в 4-х школах на кожну область. І ми дуже вдячні
цим закладам, їх працівникам, учням, батькам за те, що вони першими пройшли цей шлях, що
ці результати ми змогли використати у підготовці до запуску Нової української школи, в яку
вже у вересні прийдуть майже 450 тисяч дітей», – сказала міністр освіти і науки, представник
партії «Народний фронт» Лілія Гриневич. Пілот 2-го класу НУШ буде більш стабільним. Так,
якщо в 1-му пілотному класі вчителі отримували програму на тиждень, то тепер вона розроблена одразу на рік. Школи вже мають модельні навчальні програми та навчально-методичне забезпечення з трьох предметів – української мови, математики та інтегрованого курсу «Я
досліджую світ». Програми з фізичної культури, іноземної мови та мистецтва наразі перебувають на етапі завершення. Ще однією зміною буде те, що на вивчення однієї теми відводитиметься не тиждень, а від 3 до 7 тижнів. Утім, як і в 1-му пілотному класі, теми вивчатимуться
через проблемні запитання.
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Завдяки новаціям #ЧужихДітейНеБуває
з початку року горе-батьки виплатили
2,7 млрд грн боргів
Міністерство юстиції з моменту голосування за другий пакет
законів #ЧужихДітейНеБуває провело серйозну підготовчу роботу – тренінги та навчання для державних і приватних виконавців. Тому з першого дня дії новацій спеціалісти виконавчої
служби почали реалізацію всіх законодавчих змін у сфері захисту дітей. «Після прийняття відповідних законів ми не сиділи
склавши руки. За цей час були проведені тренінги і семінари.
Ми розробили чіткі й зрозумілі інструкції для державних та приватних виконавців. Тому нині я
можу заявити: система юстиції готова у повному обсязі й без зайвих розкачувань розпочати
запровадження норм другого пакету законів #ЧужихДітейНеБуває», – зазначив міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко. Реалізацію цих законодавчих змін
визначено Мін’юстом як один із ключових пріоритетів роботи відомства та його підрозділів на
другу половину 2018 року. «Багато скептиків не вірили в ефективність наших ініціатив. Так от,
завдяки прийнятим новаціям з початку року горе-батьки повернули найменшим українцям
2,7 млрд гривень боргів. Це колосальні гроші, які пішли на навчання, лікування, одяг, придбання іграшок чи відпочинок дітей», – резюмував Павло Петренко.

В Україні запрацював
«Електронний кабінет перевізника»
Міністр інфраструктури, представник партії «Народний фронт»
Володимир Омелян повідомив про початок роботи в Україні «Електронного кабінету перевізника». «Ми реалізуємо ініціативи, які зменшують роль чиновника при взаємодії бізнесу і держави: переводимо
послуги в електронний формат, створюємо зручні сервіси, якими
зможе користуватися і бізнес, і громадяни. Кабінет перевізника буде
єдиною точкою доступу для всіх підприємців, які працюють на ринку
перевезень, до адміністративних послуг Укртрансбезпеки в електронній формі та виключить
особисте спілкування представника перевізника з чиновниками», – наголосив Володимир Омелян. «Електронний кабінет перевізника» доступний на сайті e-services.dsbt.gov.ua, а також – на
Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі «Електронні послуги». У межах «Електронного кабінету
перевізника» доступно п’ять електронних послуг. Так, завдяки е-кабінету вантажні та пасажирські автоперевізники зможуть отримувати, розширювати, звужувати та анулювати ліцензії
онлайн. Окрім того, за допомогою сервісу перевізники зможуть оперативно повідомляти про
зміну своїх даних: персонал, транспорт, матеріально-технічну базу.
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