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«Народний фронт» пропонує
встановити відповідальність
за публічне приниження
Революції Гідності
Парламентська фракція «Народний фронт» ініціюватиме внесення змін до законодавства щодо встановлення відповідальності за публічне приниження Революції Гідності,
пам’яті «Небесної сотні» та усіх героїв, що загинули у боротьбі за незалежність і свободу країни. Вважаємо неприпустимими цинічні висловлювання щодо героїчних сторінок
української історії, до яких починають вдаватися представники проросійської «п’ятої колони», мріючи переписати історію за кремлівськими кліше у рамках пропаганди країни-агресора. Зокрема, ми переконані, заява депутата Мураєва на його телеканалі, у якій
він назвав Революцію Гідності «державним переворотом» - це чіткий сигнал того, що
антиукраїнські сили почали все більше розправляти плечі і перейшли у пряму і відкриту
інформаційну атаку на країну, на наші символи і наших героїв. Це прямий виклик кожному громадянину нашої держави, родинам загиблих, нашим бійцям, що стоять сьогодні
на сході України проти російських орд, кожному патріоту. Російська агентура, якій вдалося заховатися за мандатами, випробовує нас на готовність проковтнути їхні брутальні
інформаційні атаки. Проте ми мусимо і дамо їм відповідь. Революція Гідності має бути
захищена законодавчо. Будь-які спроби приниження нашої Революції повинні тягнути
за собою відповідальність. Так само, як намагання заперечити Голодомор чи принизити
український прапор.

Для досягнення миру на Сході України
на зміну Мінським угодам
мають прийти інші
Міністр внутрішніх справ України, представник партії
«Народний фронт» Арсен Аваков вважає, що Мінські угоди, які були важким компромісом, дозволили значно зменшити кількість втрат. Але зараз є гостра потреба у інших
угодах, які допоможуть вирішити військовий конфлікт на
Донбасі. «Чи можуть Мінські угоди бути імплементовані,
як механізм для досягнення миру й вирішення конфлікту? На моє глибоке переконання
– ні. Тим паче в тій манері, в якій РФ намагається інтерпретувати ці угоди. Я думаю, що
повинні бути наступні угоди, у яких мають бути ясно інтерпретовані основні принципи, які
обговорюються зараз всіма політиками», – переконаний Арсен Аваков. За його словами,
у нових угодах має бути прописаний механізм звільнення Донбасу. Йдеться про повний
вивід всіх російських військових об’єднань з території України, спільний контроль кордону України українськими силами та миротворцями, введення органів юстиції на територію
окупованого зараз Донбасу й у Крим. Обов’язковим пунктом має бути проведення виборів. На звільнених територіях мають діяти правоохоронні органи й органи юстиції винятково в законодавчому і юридичному полі України – жодних «народних міліцій», додаткових
прокуратур і судів.

Генеральна Асамблея ПАЧЕС схвалила Декларацію
з урахуванням поправки України

Генеральна Асамблея ПАЧЕС схвалила Декларацію з нагоди 25 річниці організації, де під
час голосування було враховано поправку України. «Вітаю з перемогою! Наші зусилля щодо
відновлення територіальної цілісності підтримали більшість національних делегацій ПАЧЕС»,
- заявила Віце-президент ПАЧЕС, керівник української делегації, народний депутат фракції
«Народний фронт» Людмила Денісова. Зокрема, у документі наголошується, що конфлікти
в Чорноморському регіоні мають бути вирішені на підставі повної поваги до територіальної цілісності, незалежності та суверенітету держав-членів ОЧЕС. «Заявляємо, що необхідно
сприяти відновленню територіальної цілісності держав ЧЕС, визнаних міжнародними організаціями, такими як ООН, ОБСЄ, ПАРЄ, ЄП в якості незаконно анексованих», - йдеться у
поправці делегації України до Декларації.
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«Народний фронт» –
лідер з підтримки
реформаторських
законів
Фракція «Народний фронт» найкраще голосує за реформаторські закони у Верховній
Раді. Експерти VoxUkraine дослідили ефективність народних обранців за три роки парламенту нинішнього скликання. Згідно результатів аналізу, «Народний фронт» отримав
перше місце за рівнем підтримки голосування реформ у парламенті - 79%. Окремо експерти також досліджували роботу народних депутатів, які найсумлінніше підтримували
реформаторські ініціативи. Так, у першій десятці найефективніших нардепів одразу п’ятеро представників «Народного фронту» — Микола Величкович, Олександр Кодола, Ігор
Васюник, Олена Бойко та Ігор Гузь.

«Народний фронт» найдисциплінованіше відвідує засідання
парламентських комітетів
Серед парламентських фракцій та груп найбільшою дисциплінованістю щодо відвідуваності
засідань комітетів Верховної Ради відзначились народні депутати фракції «Народний фронт»,
а серед керівників фракцій найбільш активним був очільник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала протокол засідань парламентських комітетів за три роки роботи парламенту. Депутати нашої фракції були присутні на
83,7% засідань комітетів, а керівник фракції відвідав 91,7% засідань свого комітету. Крім
того, двоє представники «Народного фронту» - Олена Бойко та Микола Княжицький - відвідали 100% засідань комітетів.

Міністерства на чолі
з представниками
«Народного фронту»
– лідери рейтингу
«Відкритість Уряду»

Міністерство екології та природних ресурсів на чолі з представником партії «Народний
фронт» Остапом Семераком очолило рейтинг «Відкритість Уряду 2:0». Експерти Офісу ефективного регулювання BRDO проаналізували роботу центральних органів виконавчої влади,
зокрема міністерств, на предмет висвітлення їхньої діяльності, публічної інформації та розкриття відкритих баз даних. У трійку лідерів також увійшло Міністерство освіти і науки на чолі
Лілією Гриневич. У першій десятці найпрозоріших міністерств - Міністерство юстиції, яким
керує Павло Петренко, Міністерство інфраструктури на чолі з Володимиром Омеляном та
Міністерство внутрішніх справ, яке очолює Арсен Аваков.
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Павло Петренко відкрив
перший в Україні центр
надання послуг у сфері
реєстрації актів
цивільного стану
зразка OpenSpace
Міністр юстиції, представник
партії «Народний фронт» Павло
Петренко відкрив перший в Україні центр з надання послуг у сфері
державної реєстрації актів цивільного стану європейського зразка «OpenSpace». «Сьогодні ми запускаємо пілотний проект з
надання послуг в органах реєстрації актів цивільного стану за європейськими стандартами.
Українці зможуть отримати найбільш популярні сервіси без зайвої бюрократії, черг та необхідності кілька разів відвідувати РАЦС», - зазначив очільник Мін’юсту. «OpenSpace» зібрав 12
найбільш популярних послуг, які надаються відділеннями реєстрації актів цивільного стану
столиці. Зокрема, реєстрація народження малюка, подача документів для одруження, зміна
імені, повторна видача документів та багато інших. «Це лише перша ластівка зміни якості
надання послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану. Ми розширимо даний пілотний
проект, щоб українці у кожному куточку країни могли отримати сучасні комфортні сервіси
європейського зразка», - додав міністр.

Ігор Жданов довів у суді,
що працівники НАЗК порушують
антикорупційне законодавство
Міністр молоді та спорту, представник партії «Народний фронт» Ігор Жданов виграв у суді справу
проти НАЗК, довівши, що працівники агентства
порушують антикорупційне законодавство шляхом складання безпідставних адмінпротоколів
щодо окремих урядовців. «У корупціонери, за версією НАЗК, потрапити дуже легко. Достатньо зробити кілька критичних заяв на адресу агентства»,
- зазначив він. Ігор Жданов нагадав, що наприкінці березня 2017 року Уряд на своєму засіданні
розглядав питання вкрай незадовільного стану системи електронного декларування доходів, де він особисто виступив за відставку всього складу НАЗК. Дрібна помста ображених чиновників-антикорупціонерів не змусила себе довго чекати – вже незабаром НАЗК
нашвидкуруч склало проти міністра адмінпротокол за нібито приховування понад 80 000
грн зарплати, отриманої в грудні 2016 року. Печерський районний суд на своєму засіданні
24 листопада 2017 р. закрив відповідне адміністративне провадження. «Суд повністю пристав на мою з адвокатом аргументацію. Жодного одноразового доходу, що перевищує 50
прожиткових мінімумів, я не отримував», - наголосив Ігор Жданов.
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Україна – частина
Транс’європейської
транспортної
мережі

Міністр інфраструктури України, представник партії «Народний фронт» Володимир Омелян повідомив, що за результатами Брюссельського Саміту Східного Партнерства Україна включена до індикативних карт Європейської транспортної мережі TEN-T. «Це великий
успіх і великий виклик. Це означає, що транспортна інфраструктура України має якомога
швидше стати єдиним цілим із інфраструктурою ЄС і розвиватися у гармонійному поєднанні. Швидкість, якість, безпека мультимодальних перевезень мають відбуватися за європейськими стандартами», - сказав міністр. Володимир Омелян наголосив, що це потужний
сигнал для інвесторів і міжнародних партнерів про те, що інфраструктура України розвивається, має європейське майбутнє і в неї можна і потрібно вкладати кошти. У напрямку
території України проходять 2 коридори Транс’європейської транспортної мережі: 1)Коридор Рейн-Дунай пролягає у сполученні через водні шляхи Майну та Дунаю, з важливим
відгалуженням від Мюнхена до Праги, Жиліни, Кошице та до українського кордону; 2) Середземноморський коридор - від Піренейського півострова у напрямку Угорсько-Українського кордону. Приєднання України до Транс’європейської транспортної мережі стало
результатом послідовної наполегливої роботи Міністерства інфраструктури.
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