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Арсеній Яценюк здійснить
візит до Вашингтона
для зустрічей в Раді
нацбезпеки, Держдепі
та Пентагоні
6-7 лютого лідер партії «Народний фронт»
Арсеній Яценюк перебуватиме з візитом у
Вашингтоні. Заплановані його зустрічі з високими представниками Ради національної
безпеки Сполучених Штатів і керівництвом Державного департаменту США та Пентагону,
а також із конгресменами США від Республіканської та Демократичної партій. Плануються
виступи Арсенія Яценюка в Раді зовнішніх відносин, Атлантичній раді і фонді «Heritage».

Дії, які ведуть до розпалювання
національної ворожнечі та порушення
прав українців у Польщі, вимагають реакції
європейських інституцій, - заява НФ
Схвалення в Польщі закону, який спекулює на історичних трагедіях наших народів, є черговим хибним кроком,
чиї наслідки здатні призвести до ще більшої напруги та
загострення в нашому регіоні на догоду Росії. Рішення польських парламентаріїв викликало
справедливе заперечення наших американських та ізраїльських партнерів. Бачимо небезпечні і тривожні симптоми політичного егоїзму та розрахунку напередодні цьогорічних місцевих виборів у Польщі. Такі рішення не дозволяють повірити у щирість закликів про продовження історичного діалогу і розвитку відносин на основі правди. З ще більшою тривогою
вказуємо на те, що такі рішення створюють атмосферу напруги і залякування стосовно майже мільйона українців, які сьогодні живуть і працюють у Польщі. Знаємо з історії, що сумнівні
ідеологічні звинувачення легко перетворити на обвинувачення національні. У час російської
агресії такі дії становлять небезпеку для всього регіону і, насамперед, для демократичного майбутнього близької нам Польщі. Закликаємо Президента Анджея Дуду не схвалювати
прийнятий закон, щоб запобігти його драматичним наслідкам. Звертаємося до Президента
Петра Порошенка звернутися до польської сторони з вимогою недопущення дій, які здатні
підірвати дружні відносини між нашими народами.

Відбулося перше випробування
української крилатої ракети
У присутності Секретаря РНБО України, одного з
лідерів партії «Народний фронт» Олександра Турчинова успішно відбулися перші льотні випробування
української крилатої ракети наземного базування,
яка здатна точно уражати наземні та морські цілі.
Це повністю українська розробка, яка здійснюється
конструкторами державного підприємства «ДержККБ «Луч» у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами ОПК України.
«Під час випробувань, які пройшли успішно, перевірялись льотні характеристики та робота
систем ракети», - пояснив Олександр Турчинов. Для України це дуже важлива подія, тому
що після тотального роззброєння української армії, яке відбулось після підписання Будапештського меморандуму, на озброєнні ЗСУ не залишилось жодної крилатої ракети, повідомив Секретар РНБО. «Сьогоднішніми випробуваннями ми відкрили новий етап ракетної
програми, відповідно до якого наші Збройні Сили повинні отримати потужні високоефективні
крилаті ракети, здатні на великій відстані точно вражати ворожі цілі», - наголосив Олександр
Турчинов, підсумувавши, що ракетні комплекси такого класу «є важливим фактором стримування агресора».

Олександр Турчинов
відкрив Центр реагування
на кіберзагрози
Центр реагування на кіберзагрози, який
було створено на базі Держспецзв’язку, практичний механізм завчасного виявлення
кіберзагроз та ефективної протидії кібератакам. За словами Олександра Турчинова,
Центр реагування на кіберзагрози створено
з використанням найкращих світових технологій з кіберзахисту. «Сьогодні ми зробили
важливий крок до розбудови національної
системи кібербезпеки», - зазначив Секретар
РНБО, додавши, що вже зараз період реагування на кіберзагрози та сповіщення про них
скорочено у десятки разів. Технологічні можливості Центру дозволяють не лише виявляти
кібератаки, а й оперативно попереджати про них, проводити аналіз вразливостей, аномалій,
шкідливих програм і вірусів, і негайно реалізовувати заходи протидії. «Сьогодні принципово
змінюється тактика кіберзахисту. Від реагування постфактум, тобто вже після масштабного
нанесення шкоди інформаційним ресурсам і системам, як це відбувалося під час останніх кібератак минулого року, ми переходимо до дій на випередження та максимальної локалізації
можливих уражень», - зазначив Олександр Турчинов.
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Стартувала масштабна
перепідготовка вчителів
початкової школи, що з 1 вересня
навчатимуть первачків
1 лютого на онлайн платформі EdEra стартувало навчання на обов’язковому «Онлайн-курсі для вчителів початкової школи», які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року. Для
проходження зареєструвалися понад 50 тис.
користувачів. «У реформі Нова українська школа багато рішень народжуються вперше та
вперше застосовуються в нашій системі освіти. Використання сучасних технологій – дистанційного курсу – одне з таких рішень», - зазначила Міністр освіти і науки, представник партії
«Народний фронт» Лілія Гриневич. Онлайн-курс відкритий для всіх охочих. Тобто кожен вчитель, який має бажання опанувати методики компетентнісного навчання, або, наприклад,
батьки школярів, можуть пройти навчання. У разі успішного закінчення курсу вони отримають електронний сертифікат. Успішність оцінюватиметься за виконання теоретичних і практичних завдань, що отримуватиме слухач під час навчання. Наявність сертифікату обов’язкова для вчителів, що навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року. Він зараховуватиметься як
підвищення кваліфікації.

Відкрито новий сall-центр
Міністерства юстиції
Міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко та директор Місії Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) в Україні, Білорусі та Молдові Сюзан
Фрітц дали старт роботі call-центру Міністерства юстиції. Сall-центр працюватиме на базі
нового відкритого офісу, який також забезпечуватиме можливість особистого прийому
громадян фахівцями та керівництвом міністерства. «У своїй роботі ми керуємося простою
філософією – чиновник є найманим працівником, зарплату якому платять зі своїх податків всі
громадяни. Саме тому кожен конкретний державний службовець і всі держоргани загалом
мають працювати на громадян, надавати їм допомогу у всіх необхідних життєвих ситуаціях»,
- наголосив очільник Мін’юсту. До створення повноцінного сall-центру в міністерстві працювали окремі гарячі лінії за різними напрямками. Фактично громадяни не мали єдиної лінії,
куди можна було б звернутися з будь-якого питання, і де б кожному допомогли спеціалісти
Мін’юсту. Отримати консультацію, залишити звернення чи скаргу можна, зателефонувавши на багатоканальний номер 0 (44) 364 23 93 або надіславши листа на електронну пошту
callcentre@minjust.gov.ua.

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
Вісник онлайн 29 січня-4 лютого

Україна спільно з Італією готує запровадження
високошвидкісного залізничного сполучення в Україні
Україна спільно з Італією розпочинає підготовку
техніко-економічної документації для запровадження високошвидкісного залізничного сполучення в
Україні. Про це під час зустрічі домовилися Міністр
інфраструктури,
представник партії «Народний
фронт» Володимир Омелян та Президент компанії
«Italferr» Рікардо Марія Монті. Володимир Омелян наголосив, що запровадження високошвидкісного залізничного руху в Україні є мега інфраструктурним проектом державного значення: «Це – мегапроект, реалізація якого не тільки змінить
залізничний сектор, а й позитивно позначиться на економічному стані низки регіонів, значно
розширить потужності існуючих сфер виробництва і запустить нові. Сьогодні разом з італійськими партнерами ми робимо перший крок на цьому шляху». «Я радий, що ми можемо розпочати цей процес за підтримки компанії «Italferr», яка належить до Державної Залізничної Групи і
має досвід в своєму секторі понад 30 років. Ми залучаємо «Italferr» до розробки ТЕО євроколії
сполученням Одеса-Київ-Львів. Досягненнями компанії є значні інфраструктурні проекти для
звичайного і високошвидкісного залізничного сектору, як в Італії, так і в інших країнах. І надважливо, що зміни в Україні ми розпочинаємо за підтримки провідної європейської компанії»,
- додав очільник міністерства.
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