
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
Вісник 2-8 жовтня

Верховна Рада ухвалила за основу внесений Президентом проект закону, який визнає Ро-
сію державою-агресором. Документ створює правові і організаційні умови для відновлення 
територіальної цілісності України, повної деокупації Донецької та Луганської областей. За-
безпечує тверду та непохитну правову позицію України в міжнародних судових інстанціях, у 
переговорних процесах, блокує будь-які спроби Російської Федерації продовжити агресію, 
маскуючись під миротворців. «Головне, проект чітко і недвозначно визначає Російську Фе-
дерацію державою-агресором, а території окремих районів Донецької і Луганської областей 
- окупованими», – наголосив Секретар РНБО, один з лідерів «Народного фронту» Олександр 
Турчинов, презентуючи документ в залі парламенту.  Законопроект вводить поняття окупа-
ційної адміністрації Російської Федерації, яка під прикриттям самопроголошених органів ре-
алізує на тимчасово окупованих територіях завдання російського політичного та військового 
керівництва. За наполяганням фракції «Народний фронт» з тексту законопроекту вилучено 
усі посилання на Мінські домовленості.

Верховна Рада підтримала 
законопроект про визнання 
Росії державою-агресором

Верховна Рада ухвалила проект закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій». Як заявила у 
своєму виступі з трибуни парламенту Голова Комітету з питань со-
ціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила 
Денісова, ухвалення пенсійної реформи дозволить мільйонам укра-
їнських громадян забезпечити свою старість. «Я дуже вам вдячна за 
те, що ми дуже швидко пройшли всі поправки. 10 мільйонів наших 

громадян чекають зараз підвищення пенсій», – наголосила вона. «Осучаснення пенсій стосу-
ється 5,6 мільйонів громадян, це в середньому 700 гривень. Збільшення мінімальної пенсії на 
140 гривень і це буде 1452 гривні. Жінки, які вийшли достроково на пенсію, і яким зменшили 
пенсію за рахунок пенсійної реформи, яка була у 2011 році, тепер вони теж отримають спра-
ведливу пенсію. Всі ті, хто багато років отримує 940 гривень, вони теж будуть отримувати 
пенсію не менше ніж прожитковий мінімум», – уточнила Людмила Денісова.

ПЕНСІЇ 10 МЛН ГРОМАДЯН БУДЕ ЗБІЛЬШЕНО



Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект авторства представ-
ників фракції «Народний фронт», спрямований на захист гуманітарної та 
національної безпеки України, що унеможливить гастролі в Україні ро-
сійських артистів, які публічно підтримують агресію проти нашої країни. 
Як наголосив автор документу, представник фракції «Народний фронт» 
Олег Медуниця, на сьогодні склалася ситуація, коли елементом веден-
ня гібридної війни проти України є так звані популярні російські культурні діячі, які публіч-
ною позицією, демонстративними діями активно підтримують російську агресію і політику 
путінського режиму. «Присутність таких осіб в інформаційному і публічному просторі України 
суттєво підвищує реальні загрози національній безпеці та територіальній цілісності України. 
Тому створення і постійне удосконалення правового механізму для протидії російській гума-
нітарній агресії є критично важливим завданням для України в умовах гібридної війни», – за-
явив він. У свою чергу віце-прем’єр-міністр з гуманітарний питань, представник «Народного 
фронту» В’ячеслав Кириленко зазначив, що це один із законопроектів, який підтримує гума-
нітарну безпеку України. «Останнім часом дуже багато випадків, коли російські гастролери 
виступають в окупованому Криму, незаконно перетнувши кордон України, а через декілька 
днів виступають в Одесі, Херсоні, Миколаєві, деінде, ще й заробляють на цьому кошти. Це 
відбувається тому, що організатори гастрольних заходів не несуть жодної відповідальності 
за тих, кого вони із Росії запрошують», – наголосив він. Тому у новому законі передбачене 
положення, згідно з яким організатор культурного заходу (концерту, фестивалю) за 30 днів 
звертається з інформаційним запитом до Служби безпеки України щодо наміру привезти ро-
сійських культурних діячів на територію України. У разі, якщо СБУ не бачить підстав для не-
допущення такого артиста на територію України, то такий захід за їх участі може відбуватися.

80 родин прикордонників Сумського загону Дер-
жавної прикордонної служби України отримали 
ключі від нового службового житла. Привітати вій-
ськовослужбовців та вручити ключі від квартир 
прибули міністр внутрішніх справ, представник 
партії «Народний фронт» Арсен Аваков та голова 
прикордонного відомства Петро Цигикал. «Сьогод-

ні ми реалізуємо державну програму забезпечення службовим житлом воїнів. Прикордонники, 
нацгвардійці, «надзвичайники» – всі, ті хто захищає нас від негараздів і від ворогів. Ми здаємо 
будинок на 80 квартир, ще один будинок на 80 квартир буде готовий до кінця наступного року. 
І таким чином питання з житлом для прикордонників саме в Сумах буде вирішено», – сказав 
Арсен Аваков. Квартири отримали військовослужбовці управління Сумського загону, відділу 
«Юнаківка» та 12 військовослужбовців запасу. При цьому 48 прикордонників є учасниками 
антитерористичної операції на сході нашої країни. У ході робочої поїздки Арсена Авакова на 
Сумщину також було презентовано два оновлених сервісних центри МВС – у м. Суми та м. Ко-
нотоп. В обох центрах працює екзаменаційний клас для складання теоретичних іспитів зі знань 
ПДР. Тут громадяни зможуть  зареєструвати авто та отримати посвідчення водія.

За ініціативою «Народного фронту» заборонено гастролі 
російських артистів, що підтримують агресію проти України

Арсен Аваков на Сумщині 
вручив ключі від службових квартир 
родинам 80 прикордонників
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Пакет законодавчих змін у сфері надрокористування винесено на гро-
мадське обговорення. Робоча група з питань реформування відносин 
у сфері надрокористування розглянула перший пакет законодавчих 
змін, запропонованих Мінприроди, щодо реформування галузі. До 
нього входить три нормативно-правових документи, які  має розгля-
нути та затвердити Уряд. «Ми вирішили не вносити зміни до застарілого Положення про геоло-
гічну інформацію, а створити натомість якісно новий документ. Зокрема, ми пропонуємо новий 
порядок створення та функціонування реєстру первинної та вторинної геологічної інформації з 
відкритим доступом до неї. Це стосується інформації як державної, так і приватної власності», 
– пояснив Міністр екології та природних ресурсів, представник партії «Народний фронт» Остап 
Семерак. Передбачається, що держателем геологічної інформації стане Державна служба ге-
ології та надр, а адміністратором – ДНВП «Геоінформ України». «Реєстр відображатиме всю  
вторинну і первинну інформацію, а також інформацію про осіб, які володіють цими даними», 
– додав міністр. Крім того ініційовано внесення змін до порядку надання спеціальних дозволів 
на користування надрами та проведення аукціонів з їх продажу. «Перший пакет законодавчих  
змін щодо реформування галузі надрокористування вже на фінішній прямій. Запропоновані до-
кументи вже оприлюднені на офіційному сайті Мінприроди  для обговорення з  громадськістю 
та суб’єктами надрокористування. Запрошую активно долучатися до цього процесу, щоб за 
його результатами внести всі необхідні поправки та пропозиції і передати ці нормативно-пра-
вові документи на розгляд Уряду», – резюмував міністр.

Пакет законодавчих змін у сфері надрокористування 
винесено на громадське обговорення

Міністр молоді та спорту, представник партії «Народний фронт» 
Ігор Жданов наголошує, що капітальний ремонт країни – це не 
лише нові якісні дороги, але й початок відродження спортивної інф-
раструктури. «Уряд та особисто прем’єр-міністр підтримав мою іні-
ціативу, засновану на вивченні досвіду Польщі, про виділення 10% 

коштів Державного фонду регіонального розвитку саме на спортивні об’єкти», – зазначив очільник Мі-
нмолодьспорту. У 2017 році завдяки цій програмі реалізується 84 проекти з будівництва, реконструк-
ції, ремонту спортивних майданчиків, басейнів, залів ДЮСШ, стадіонів по всій Україні. Втому числі в 
райцентрах і селищах, на це в поточному році Уряд виділив 373,72 млн. грн. Загалом, у 2016-2017 ро-
ках Уряд інвестував понад 470 млн грн у відновлення та будівництво десятків спортивних об’єктів по 
всій Україні. Проекти реалізуються шляхом співфінансування з органами місцевого самоврядування, 
тому загальну суму видатків можна сміливо подвоювати. «Це одна з найбільших інвестицій держави у 
відродження спортивної інфраструктури за всі роки незалежності України. Переконаний, реалізація 
такої загальнонаціональної програми – на роки вперед закладе дуже міцний фундамент для якісного 
розвитку всього масового спорту та спорту вищих досягнень України», – вважає Ігор Жданов.

У 2016-2017 роках у відновлення 
та будівництво спортивних об’єктів 
інвестовано понад 470 млн грн


