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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк ініціює ухвалення нової редакції Консти-
туції з чітким розподілом відповідальності між гілками влади та системою стримувань та 
противаг. «Конституційні зміни 2004 і 2014 років відбулися внаслідок революцій, що боро-
лися за справедливість і проти диктатур. Наразі стверджую, що чинна модель себе вичер-
пала. Для розвитку Україні потрібна нова управлінська модель з чітким розподілом відпо-
відальності та системою стримувань і противаг», - наголосив Арсеній Яценюк. «Стисло моє 
бачення. Президент - Глава держави, Верховний Головнокомандувач і національний арбітр. 
Позапартійний.  Парламент - творець законів і контролер від імені народу», - підкреслив 
лідер «Народного фронту». На його переконання, депутати повинні мати імунітет винятково 
щодо їхньої політичної діяльності. «Парламентарі голосують виключно особисто. За неосо-
бисте голосування - кримінальна відповідальність. Рішення у ВР ухвалюються більшістю від 
присутніх. Кворум - не менше 150 депутатів», - зазначив він. В Уряду має бути вся повнота 
виконавчої влади. «Прем’єр-міністр - керівник Уряду, а не заручник політичних ігрищ. Уряд 
підзвітний парламенту. Члени Уряду можуть бути членами парламенту, вони представляють 
партії в Уряді й несуть політичну відповідальність», - наголосив Арсеній Яценюк. Він також 
підкреслив, що Президент має мати право на вмотивований розпуск парламенту в спосіб, 
визначений Конституцією. Парламент може застосувати механізм відповідальності Прези-
дента перед народом через відставку в порядку імпічменту. «Незалежний, компетентний 
і доступний для громадян суд. Курс на ЄС та НАТО також закріплюється в Конституції», 
- написав він. Арсеній Яценюк висловив впевненість, що чинний парламент і Президент 
зможуть ухвалити нову редакцію Конституції.
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Верховна Рада VIII-го скликання за 2,5 роки своєї роботи ухвалила 
десятки важливих рішень, спрямованих на реформування Збройних 
Сил України та захисту прав учасників АТО. «За 2,5 роки роботи Вер-

ховної Ради було ухвалено 724 закони та 1379 постанов. Лише за останній рік – 339 законів 
та 591 постанова», - повідомив Голова Верховної Ради, представник «Народного фронту» 
Андрій Парубій на прес-конференції. «Почну з оборони, адже це питання усі 2,5 роки ро-
боти ВР VIII-го скликання залишаються її головним пріоритетом. За 2,5 роки Радою було 
напрацьовано і прийнято десятки важливих рішень, які були спрямовані на реформування 
Збройних Сил України, підвищення дисципліни та відповідальності, забезпечення правового 
статусу українських військових та правоохоронців, організації та функціонування державних 
інститутів на прифронтових та деокупованих територіях, захист прав учасників АТО та їхніх 
сімей», -розповів спікер. Андрій Парубій підкреслив, що зміни до українського законодав-
ства протягом останнього року заклали фундамент щодо державної програми підвищення 
рівня соціального захисту військовослужбовців. «Це ще один крок до створення професійної 
армії», - зазначив голова парламенту. Під час виступу Андрій Парубій також нагадав про 
заснування Сил спеціальних операцій, Дня українського добровольця, а також акцентував 
увагу на питанні повернення України до пріоритетності членства у НАТО.

Андрій Парубій: За 2 роки Верховна Рада 
ухвалила важливі рішення для підвищення 
національної безпеки та оборони

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, один з лі-
дерів «Народного фронту» Олександр Турчинов провів оперативну 
нараду з керівниками сектору безпеки і оборони, присвячену виро-
бленню адекватних заходів протидії російським гібридним загрозам. 
За його словами, в останні місяці відбувається системна ескалація 
підривних заходів, «які реалізує РФ проти України у межах гібридної 
агресії». «Сьогодні внаслідок терористичного акту в Києві було вбито одного з найкращих укра-
їнських воєнних розвідників Максима Шаповала, який брав активну участь у захисті Української 
держави від російської навали», - сказав Турчинов, додавши, що цей терористичний акт було 
здійснено за таким самим сценарієм, як і вбивство українського контррозвідника полковника 
Олександра Хараберюша у березні цього року. «Є всі підстави вважати, що ці вбивства спла-
новані та організовані за безпосередньої участі російських спецслужб», - зазначив Секретар 
РНБО України. Олександр Турчинов повідомив, що розслідує цей злочин Головна військова 
прокуратура. «Водночас, цей терористичний акт спрямований на залякування та дестабілізацію 
ситуації в державі», - сказав Секретар РНБО України після закінчення оперативної наради. «Не 
випадково теракт співпав у часі з масштабною кібератакою, яка має також російський слід»,  
- додав він. За результатами наради, враховуючи високий рівень терористичної загрози, ухва-
лено низку заходів щодо посилення контртерористичного та контррозвідувального режиму у 
Києві та в інших регіонах України. «Звертаюся до громадян з проханням посилити пильність та 
з розумінням поставитися до вжитих у межах українського законодавства безпекових заходів», 
- сказав Секретар РНБО, наголосивши, що злочинні дії ворога отримають гідну відповідь.

Розроблено низку заходів щодо посилення 
контртерористичного та контррозвідувального 
режиму в Україні.



Міністр освіти і науки, представник партії «Народний фронт» 
Лілія Гриневич розповіла про новації вступної кампанії до вищих 
навчальних закладів у 2017 році. «З 29 червня починається реє-
страція електронних кабінетів. Цього року ми розвели це в часі 
і заздалегідь реєструємо електронні кабінети задля того, щоб 
не було водночас великого навантаження на сервер», - зазна-
чила Лілія Гриневич. Створювати кабінети абітурієнти зможуть 
до 18:00 25 липня. Подання електронних заяв на вступ до вишів 
буде відкрито 12 липня й триватиме до 18:00 26 липня. Загалом 
цього року абітурієнт може подати 9 заяв на 4 спеціальності. 
Це можуть бути як заяви до одного університету, так і 9 заяв у 
різні ВНЗ. «Ми обмежуємо не вищими навчальними закладами, 
а спеціальностями, щоб діти профорієнтувалися, і ретельніше 
вибирали спеціальності, на яких бажають навчатися», - пояснила міністр. Прийом документів 
на бакалаврат розпочинається 12 липня, завершується 20 липня на основі співбесід і твор-
чих конкурсів, і 26 липня – якщо це лише на основі ЗНО. «Особливістю цієї вступної кампанії 
є те, що цього року ми застосовуємо коефіцієнти. Конкурсний бал балансується через регі-
ональний, галузевий і сільський коефіцієнти. Шляхом множення цих коефіцієнтів на здобутий 
результат. Регіональний коефіцієнт становить 1 для ВНЗ, розташованих у Києві. Тобто коли абі-
турієнт вступатиме у столичний виш, його результати множитимуть на 1. У містах Львів, Дніпро, 
Одеса, Харків діє коефіцієнт 1,01. У ВНЗ Донецької чи Луганської області – 1,03. У всіх інших 
містах України – 1,02. «Таким чином ми мотивуємо абітурієнтів, щоб вони зважували, чи варто 
їхати до Києва, чи можна навчатися ближче до місця проживання, тому що серед регіональних 
університетів ми також маємо хороші вищі навчальні заклади», – пояснила Лілія Гриневич.  Га-
лузевий коефіцієнт покликаний мотивувати вступників подавати свої заяви за пріоритетними 
інженерними та природничими спеціальностями. Наприклад, на такі спеціальності коефіцієнти 
будуть становити 1,03. Сільський коефіцієнт повинен посприяти і підтримати дітей із сільської 
місцевості. «Ми не можемо створити рівного доступу для отримання освіти у селі та в місті, але 
вважаємо, що необхідно підтримати сільську молодь – для неї визначений коефіцієнт 1,02», – 
наголосила Лілія Гриневич.

Після виключення президента ПАРЄ Педро Аграмунта зі скла-
ду групи Європейської народної партії, обов’язки президента 
Асамблеї тимчасово виконуватиме представник «Народного 
фронту», віце-президент Парламентської асамблеї Ради Єв-
ропи, член групи ЄНП Георгій Логвинський. «За регламентом 
обов’язки президента Асамблеї виконує віце-президент, який 
відноситься до групи ЄНП. Таким чином мені надано честь ви-
конувати обов’язки президента Парламентської асамблеї Ради 
Європи та вести засідання», - повідомив Георгій Логвинський. 
Він також закликав не плутати це з обранням його президентом 
або в. о. президента ПАРЄ.

Міносвіти готове до вступної кампанії-2017

Представник «Народного фронту» 
виконуватиме обов’язки президента ПАРЄ
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Міністерство інфраструктури на чолі з представником пар-
тії «Народний фронт» Володимиром Омеляном скоротило 
аеропортові збори за обслуговування пасажирів в міжна-
родному аеропорту «Бориспіль». «Це - стимуляція зростання 
авіаперевезень, вільна конкуренція, а для пасажирів - деше-
ві квитки, великий вибір і зручні авіа перельоти», - пояснив 
Володимир Омелян. Міністерство має намір скоротити аеро-
портові збори в «Борисполі» для міжнародних сполучень на 
23,5%, або на $ 4 (до $ 13) за кожного відправленого пасажи-
ра. За трансферного пасажира встановлений збір на рівні $ 
8,5. Крім цього, аеропорту буде надано право на застосуван-
ня понижувальних коефіцієнтів до граничних ставок зборів 
при виконанні нових і чартерних рейсів. Очільник міністерства висловив сподівання, що 
тепер «Бориспіль» зможе перевезти 20 млн пасажирів і стати справжнім хабом. Нагада-
ємо, в минулому році аеропорт Бориспіль досяг рекордних показників за пасажиропото-
ком наростивши його на 19% (до 8,65 млн осіб).

Мінінфраструктури знизило аеропортові збори в «Борисполі»
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