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Арсеній Яценюк
про ухвалення закону
щодо створення
Вищого антикорупційного суду:
Україна впевнено йде вперед
«Вищий антикорупційний суд в Україні буде. Це ще один
крок небувалої антикорупційної реформи, яку ми розпочали
одразу після Революції Гідності», – зазначив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк після ухвалення Верховною
Радою закону про створення Вищого антикорупційного суду.
За цей закон проголосували 315 народних депутатів. «Україна
впевнено йде вперед. Ми реформуємо країну і водночас захищаємося від ворога, боронимо всю Європу. Це нечувані виклики, але й високі цілі. Українці
мають гордитися собою», – підкреслив лідер «Народного фронту». Перед голосуванням в
парламенті Арсеній Яценюк взяв участь у засіданні фракції «Народного фронту», на якому
було ухвалено рішення одностайно підтримувати ухвалення закону в цілому.

Верховна Рада закликала
світову спільноту сприяти
звільненню Сущенка та інших
українських політв’язнів
Верховна Рада України звернулася до міжнародного співтовариства у зв’язку з протиправним вироком Московського міського суду у справі незаконно утримуваного в Російській Федерації громадянина України Романа Сущенка та закликала посилити тиск на Росію з метою звільнення його та всіх українських політв’язнів. Голова Комітету ВР з питань
свободи слова та інформаційної політики, заступник керівника фракції «Народний фронт»
Вікторія Сюмар, виступаючи з парламентської трибуни, нагадала, що журналіст Роман Сущенко був незаконно засуджений у Росії до 12 років колонії суворого режиму. Інший ув`язнений, український режисер Олег Сенцов, який раніше отримав 20 років колонії, голодує
вже 26 днів. Ще один український політв’язень Олександр Кольченко – 8 днів. «Десятки
українських в’язнів, які перебувають сьогодні в російських в’язницях, і десятки в’язнів, які
перебувають у в’язницях в окупованому Криму і на Донбасі, – все це свідчення того, що
репресивна сталінська, фактично, політика Російської Федерації щодо України сьогодні не
просто триває, вона постійно посилюється. Ця політика сьогодні загрожує кожному українцю», – заявила вона перед голосуванням.

Парламент ратифікував угоду з Францією
про закупівлю 55 гелікоптерів
Верховна Рада ратифікувала Угоду між Урядами України та Франції
щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки
та цивільного захисту. Угода була підписана міністром внутрішніх справ
України, представником партії «Народний фронт» Арсеном Аваковим та
Державним секретарем Міністерства економіки та фінансів Франції Дельфін Жені-Стефан 29 травня, у Парижі. Арсен Аваков наголосив, що сума угоди складає 551 млн євро. Ці кошти Україна
отримає через спеціальне запозичення під 4,25% річних від Державного казначейства Франції та
консорціуму французьких банків. «Ми отримуємо по дуже хорошим цінам практично одномоментно за три з половиною роки цілий пул гелікоптерів, які забезпечать нову систему безпеки країни»,
— зазначив він. Міністр підкреслив, що нові гелікоптери допоможуть вирішити питання санітарної
авіації, будуть евакуювати людей у горах, під час пожеж та повеней. Крім того, спеціальні 10-тонні
гелікоптери залучатимуть до гасіння пожеж.

В Україні з’явиться інститут освітнього омбудсмена
За пропозицією міністра освіти і науки, представника партії «Народний
фронт» Лілії Гриневич Уряд ухвалив постанову про створення в Україні інституту інститут освітнього омбудсмена. «Мають бути розвинені інструменти, що стануть запобіжниками та захистять права учнів, студентів, освітян і
науковців», – зазначила Лілія Гриневич. Вона додала, що до посади освітнього омбудсмена виписано дуже чіткі вимоги. Зокрема, він не може поєднувати свою роботу з іншою діяльністю, окрім творчої та викладацької, має
бути громадянином України, що проживає на території держави не менше
5 років, мати вищу освіту та відповідний досвід роботи, а також вільно володіти державною мовою.
Для допомоги освітньому омбудсмену працюватиме спеціальна служба, що складатиметься з 15
осіб. Омбудсмен може надати потрібні роз‘яснення та рекомендації закладам та органам місцевого
самоврядування, надати консультацію заявнику і навіть представляти його інтереси в суді.

Вікторія Сюмар: Потрібен мораторій на зростання
цін «Укрпошти» з доставки україномовних видань
На послуги «Укрпошти» щодо доставки друкованої преси необхідно накласти мораторій, щоб усі верстви населення, зокрема в сільських населених
пунктах, могли отримувати україномовні друковані газети за нормальними
цінами. За словами Вікторії Сюмар, в українських реаліях, коли у деяких сільських місцевостях спостерігаються проблеми з інтернетом та телебаченням, місцева друкована преса є дуже важливим, ключовим джерелом інформації для громадян, які проживають у цій місцевості.
Тому дуже важливо зберегти цей пласт засобів масової інформації. Як повідомила голова профільного
комітету, наразі також існує проблема з доставкою друкованих видань в регіони з допомогою «Укрпошти». Зокрема, мається на увазі зростання цін на послуги доставки, що надаються цією державною
компанією. «Ціни постійно на послуги «Укрпошти» зростають. І ми вважаємо, що має бути накладений
мораторій на ріст цін, щоби ціни зафіксувати на наявному рівні, щоб україномовну друковану газету до
українців, все ж таки, за нормальною ціною могла доносити «Укрпошта», – заявила Вікторія Сюмар.
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