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Арсеній Яценюк у 100-річчя Соборності:
Імперії розсипалися, а Україна житиме,
міцнітиме, стверджуватиметься
«Імперії, які намагались розділити нас, розсипалися. Партійні бонзи, які забороняли цей день, пішли у забуття. Диктатори, які намагаються нас розшматувати сьогодні, повторять їхню долю. А Україна житиме, міцнітиме, стверджуватиметься», – зазначив лідер партії
«Народний фронт» Арсеній Яценюк у соту річницю Дня Соборності
України. 100 років тому було проголошено Акт Злуки УНР та ЗУНР:
«Тепер щороку цей день є символом національної державності, нашої могутності і єдності всіх українців», – додав він. «Нова Україна
постала, бо ми були разом. Зараз ми гуртом боронимо нашу свободу і рідну землю, бо за нами
правда і ми віримо в Україну. Будемо разом, будемо ми, буде Україна», – підкреслив Арсеній Яценюк.

Відтепер держава
безкоштовно забезпечуватиме учнів
не тільки паперовими підручниками,
а й електронними
За ініціативи міністра освіти і науки, представника партії «Народний фронт» Лілії Гриневич Кабінет Міністрів затвердив новий порядок забезпечення учнів та вчителів підручниками. «У Законі «Про
освіту» ми вперше передбачили, що держава гарантує безоплатне
забезпечення не лише паперовими, а також електронними підручниками. Тепер уряд прийняв
порядок, яким визначається конкретний механізм цього. Причому, я хочу наголосити, що йдеться
і про електронні версії паперових підручників у форматі pdf, і про, власне, електронні підручники
та підручники з аудіо супроводом», – пояснила Лілія Гриневич. Доступ до е-підручників, право використання яких придбано державою, учні та вчителі отримуватимуть через Національну освітню
електронну платформу. Зараз, за словами міністра, майже готове ядро платформи, і прийняте
рішення стане одним з важливих кроків до наповнення її необхідним контентом. У порядок також
закладено низку інших важливих змін. Так, безоплатно підручниками забезпечуватимуть тих, хто
отримує повну загальну середню освіту не лише в школах та закладах профосвіти (як це було
раніше), а й закладах фахової передвищої та вищої освіти (коледжі та технікуми). Педпрацівники
отримуватимуть, окрім підручників, і навчально-методичну літературу. Запроваджено новий механізм визначення накладу підручників. Він більше прив’язаний до реальних потреб та розраховуватиметься на найбільшу кількість учнів на 5-річний період використання підручника.

Арсен Аваков закликав Верховну Раду
посилити відповідальність за порушення
виборчого законодавства
Міністр внутрішніх справ, представник партії «Народний фронт»
Арсен Аваков закликав Верховну Раду ухвалити законопроект
щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. На засіданні колегії МВС Арсен Аваков зазначив,
що робота над відповідним законопроектом тривала майже два
роки. «Основними новаціями цього закону є безповоротність
покарання за злочини проти виборчих прав громадян і декриміналізація окремих дрібних
порушень, які не впливають на загальний результат виборчого процесу. Законопроект також передбачає посилення можливості протидії підкупу виборців і фальсифікації результатів голосування. Я сподіваюся, що на початку виборчої кампанії парламентарі зможуть
розглянути цей законопроект і прийняти в цілому», – пояснив він. 11 квітня 2018 року уряд
підтримав відповідний проект. Проектом пропонується, зокрема, пропонується позбавляти
волі на строк до 2 років за незаконне використання, вкидання бюлетенів; порушення таємниці голосування членом виборчкому, кандидатом чи спостерігачем; отримання виборцем
неправомірної вигоди, пов’язаної з реалізацією активного чи пасивного виборчого права
тощо. За надання виборцям неправомірної вигоди, непрямий підкуп виборців, фальсифікацію документації пропонується позбавляти волі до 6-ти років. Чинний Кримінальний кодекс
передбачає максимальну санкцію за пропозицію виборцю неправомірної вигоди у вигляді
позбавлення волі строком до 3-х років.

Володимир ОМЕЛЯН:
У 2019 році залізничне сполучення
з країнами ЄС буде розширено
У 2019 році Міністерство інфраструктури України продовжуватиме політику розширення транспортного сполучення з
країнами Європейського Союзу. «Ми плануємо запровадити
потяги сполученням Київ – Берлін та Мукачево – Кошице вже
цього року. Ми продовжуємо свою політику розширення транспортного сполучення з ЄС», – зазначив міністр інфраструктури, представник партії «Народний фронт» Володимир Омелян. Міністр також позитивно відзначив реєстрацію у Верховній
Раді нового проекту закону «Про залізничний транспорт України» (№9512): «Це – вимога часу,
бізнесу і мільйонів користувачів «Укрзалізниці». «Зроблено чимало. З ключових речей, до
яких ми прагнемо, – об’єднати зусилля і відпрацювати рішення на рівні уряду і парламенту,
щоб забезпечити гарантоване фінансування з Державного бюджету України на наступний рік
на ключові проекти «Укрзалізниці». Ми повинні сконцентрувати свої зусилля на сполучення
України з ЄС євроколією. Наше бачення, що це має бути Львів – Київ – Одеса. Це те, з чого
почнеться швидкісний пасажирський і контейнерний рух, і що дасть можливість бізнесу і
звичайним клієнтам «Укрзалізниці» користуватися перевагами сучасного транспорту», – наголосив Володимир Омелян.
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Юридичний комітет ПАРЄ
обрав представника «Народного фронту»
Георгія Логвинського Віце-президентом
Юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи обрав представника фракції «Народний фронт» Георгія Логвинського на посаду Віце-президента. «Ще один подарунок піднесла ця
сесія. Юридичний комітет ПАРЄ обрав мене Віце-президентом.
Це велика честь – представляти Україну на такій високій посаді.
Спасибі всім друзям, які весь цей час мене підтримують. 47 країн
Ради Європи – це велика спільнота, і я буду намагатися з гордістю захищати інтереси України і права людини», – повідомив сам
Георгій Логвинський.

Остап СЕМЕРАК:
В Україні буде створена нова система
здійснення державного моніторингу
охорони атмосферного повітря
Міністерство екології та природних ресурсів розробило новий порядок здійснення державного моніторингу у
галузі охорони атмосферного повітря. За словами очільника міністерства, представника партії «Народний фронт»
Остапа Семерака, сьогодні існує необхідність у реформуванні діючої системи моніторингу атмосферного повітря,
оскільки існуюча не дає змоги в повній міри отримувати
оперативну інформацію про концентрації забруднення речовин та вживати оперативних
заходів реагування. «Впровадження системи моніторингу забезпечить право українців на
отримання інформації про стан навколишнього природного середовища. Крім того, дасть
можливість громадянам брати участь у розроблені та формуванні політики щодо покращення моніторингу», – зазначив Остап Семерак. Нова система базується на імплементації стандарту і моделі ЄС і є виконанням Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
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