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Об’єднані територіальні 
громади є основою самовря-
дування в Україні. 30% гро-
мад уже об’єднано, решта 
мають об’єднатися до 2020 
року: «Щоб у 2020 році вже 
на підставі нового виборчого 
законодавства були проведе-
ні вибори по всій Україні у всіх 
об’єднаних територіальних 
громадах», – наголосив лідер 

партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час відвідання Боратинської ОТГ на Волині. Він 
відвідав місцеву амбулаторію, оснащену приладами для загальних аналізів та УЗД- апаратом. 
Арсеній Яценюк також  побував у дитячому садку, що був реконструйований за кошти, які от-
римує громада внаслідок децентралізації. Садочок відвідують 170 дітей, з якими займаються 
16 педагогів. Є просторі музична й спортивна зали. Арсеній Яценюк нагадав, що його уряд 
розпочав процес децентралізації в 2014 році. «Децентралізація – це право людей керувати 
на своїй території і обирати на своїй території найкращих менеджерів», – сказав він. Лідер 
«Народного фронту» високо оцінив роботу голови місцевого Боратинської ОТГ Сергія Яру-
чика і зазначив «Дороги будуються, ди-
тячі садки й школи будуються – громада 
живе краще. І це результат децентраліза-
ції, яку ми проводимо чотири роки». Ар-
сеній Яценюк  наголосив на необхідності 
продовжувати процес децентралізації, 
підкресливши, що цьому є реальний су-
против, в першу чергу з боку адміністра-
цій. «Чітко стою на тих позиціях, які були 
задекларовані ще при ухваленні змін до 
Конституції в першому читанні. Місцеві 
державні адміністрації повинні бути лік-
відовані, на їх місце повинні прийти пре-
фектури», – сказав він.

Арсеній ЯЦЕНЮК на Волині: 

До 2020 року мають бути створені всі ОТГ в країні



 Фракція «Народний фронт» одноголосно підтримала ухвален-
ня парламентом законопроекту про припинення дії договору про 
так звану дружбу з Росією. «Парламент ухвалив важливе рішення. 
Договір про дружбу з Росією припинено. «Народний фронт» по-
слідовно вимагав цього кроку. Так званої дружби давно немає, а 
є підла, неоголошена тотальна агресія», – наголосив лідер партії 
«Народний фронт» Арсеній Яценюк. «Наступні кроки, продиктовані здоровим глуздом і націо-
нальними інтересами: припинення дипломатичних відносин та угоди про «спільний» статус Азов-
ського моря й запровадження додаткових санкцій України проти Росії», – підкреслив лідер НФ. 
Своєю чергою керівник фракції у парламенті Максим Бурбак  уточнив, що «Народний фронт» 
виступає за розірвання всіх угод з Росією, які вона порушила, а також пропонує впровадження 
додаткових санкцій щодо Росії через її морську агресію та блокування азовських портів.

Арсеній ЯЦЕНЮК  
про розірвання договору з РФ: 
НАСТУПНИЙ КРОК – ПРИПИНЕННЯ 
ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН
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У присутності секретаря Ради національної безпеки 
і оборони України, одного з лідерів «Народного фрон-
ту» Олександра Турчинова на військовому полігоні в 
Одеській області пройшли успішні випробування укра-
їнської військової техніки. Зокрема, було досягнуто 
важливих результатів – проведено успішну льотну пе-

ревірку українських крилатих ракет та відпрацьовано систему берегової оборони за допомогою 
модернізованого ракетного комплексу С-125. «Завдання, яке було поставлене сьогодні для кри-
латих ракет, – перевірка на дальність та точність ураження надводних цілей», – сказав Секретар 
РНБО України, додавши, що ціль було знищено на відстані 280 кілометрів. Олександр Турчинов 
повідомив, що для перевірки результатів ураження цілей на великій дальності була задіяна авіа-
ція, а також обладнано спеціальний пункт на острові Зміїний. Окрім того, для посилення берегової 
оборони здійснено перевірку точності та надійності враження плавзасобів умовного противника 
ракетними комплексами С-125, що пройшли глибоку модернізацію на підприємствах українсько-
го ОПК. «За результатами ураження плавзасобів, модернізовані С-125 довели свою ефектив-
ність. Відбулось 8 пусків під час яких було знищено 8 надводних цілей. Це дуже гарний результат, 
який доводить, що ці модернізовані комплекси здатні забезпечити надійний захист від агресії як з 
повітря, так і з моря, та значно посилять берегову оборону Чорноморського та Азовського узбе-
режжя», – наголосив Олександр Турчинов.

Олександр ТУРЧИНОВ: 
Випробування українських ракет 

довели, що Україна здатна  
захистити свої рубежі  

на Чорному та Азовському морях



Фракція «Народний фронт» підтримала ухвалення 
Верховною Радою законопроекту щодо посилення 
соціального захисту учасників боротьби за неза-
лежність України у XX столітті. Зокрема, парламент 
надав статус учасника бойових дій представникам 
збройних підрозділів Організації українських націо-

налістів, Української повстанської армії, до складу яких увійшли вояки Української військо-
вої організації, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) «Поліська 
Січ», Української народної революційної армії. Віце-прем’єр-міністр України, представник 
«Народного фронту» В’ячеслав Кириленко наголосив, що відповідне рішення «є актом ве-
ликої справедливості». «Ми завершили визнання боротьби УПА на державному рівні, яке з 
боями тривало від 2005 року», – зазначив він. В’ячеслав Кириленко також підкреслив, що 
він підтримує ідею поновити у належному статусі Степана Бандеру. «Бо він справді Герой 
України!», – зазначив віце-прем’єр.

Верховна Рада  
визнала бійців УПА  
учасниками бойових дій
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Фракція «Народний фронт» звертається до Служби без-
пеки України та Генеральної прокуратури розслідувати си-
туацію з відключенням опалення у багатьох областях Украї-
ни. «Поки ми тут законодавчо протистоїмо Росії, вимагаємо 
санкцій та припиняємо дію договору про дружбу, газовики 
Фірташа роблять в Україні диверсію. Так, в умовах воєнного стану по-іншому, як диверсією, 
не можна назвати відключення газу на соціальних та адміністративних об’єктах», – наголо-
сив з трибуни парламенту керівник фракції Максим Бурбак.  «Нещодавно була оприлюдне-
на заява «Укртрансгазу» про здійснення спроби групою регіональних компаній масштабної 
провокації з метою зриву поставок газу споживачам в розпал опалювального періоду та 
переділу ринку газу», – повідомив Максим Бурбак. Він підкреслив, що в Чернівецькій об-
ласті, зокрема, 5 грудня від опалення було відключено 14 об’єктів, серед яких – універси-
тети та коледжі, адміністративні будівлі. «І так діється майже в усіх областях України, окрім 
Кіровоградської, Одеської, Луганської та Донецької. Що це, як не диверсія і добре сплано-
ваний акт проти українських громадян?»,  – заявив керівник фракції.

Максим БУРБАК:  

Відключення опалення 
в областях – це диверсія Фірташа  
проти українських громадян



Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак є ліде-
ром серед голів фракцій за показниками роботи в профільних 
комітетах Верховної Ради. «Найвищі показники відвіданих за-
сідань у Керівника фракції «Народний фронт» Максима Бур-
бака. Він був присутній на 79 із 84 засідань Комітету у справах 
ветеранів та осіб з інвалідністю», – зазначають у Комітеті ви-
борців України. У КВУ дослідили активність керівників фракцій за 4 роки роботи парламенту 
VІІІ скликання. Нагадаємо, згідно дослідження КВУ, Максим Бурбак також лідирує у рейтингу 
присутності та активність у голосуванні на засіданнях парламенту серед голів фракцій.

Максим Бурбак – лідер серед  
голів фракцій за активністю  
роботи в комітеті

У Києві відбувся Другий Український Жіночий Конгрес, під час 
якого було обговорено проблемні питання ґендерної політики в 
Україні, впровадження інституційних механізмів щодо ґендерної 
рівності та боротьбу з сексизмом і стереотипами. У роботі кон-
гресу взяли участь керівники держави, іноземні парламентарі, 
представники міжнародних організацій, місцевого самовряду-

вання, українські та закордонні експерти, а також представники «Народного фронту». Як 
зауважила народний депутат фракції «Народний фронт», співголова міжфракційного об’єд-
нання «Рівні можливості» та одна з ідеологів зібрання Світлана Войцеховська, «дуже ті-
шить, що питання гендерної рівності піднялося на загальнонаціональний рівень». «Це була 
наша основна мета, аби почати говорити про проблеми прав і можливостей на такому рівні. 
І друге завдання наших конгресів в інших регіонах – Одесі і Львові – створити таку ж мен-
торскую мережу однодумців», – сказала Войцеховська. У свою чергу присутній на заході 
інший представник «Народного фронту» Геннадій Кривошея порушив і питання самореалі-
зації жінок в роботі та кар’єрному зростанні.

Світлана ВОЙЦЕХОВСЬКА:  
Питання гендерної рівності піднялося  
на загальнонаціональний рівень
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