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Ініційований представниками партії «Народний фронт», зо-
крема діючим міністром освіти і науки Лілією Гриневич, про-
ект нового закону «Про освіту» ухвалено Верховною Радою 
в другому читанні та в цілому. Цей закон дає старт освітній 
реформі в Україні. «Прийнятий документ – це шанс для на-
шої системи освіти до змін, адже без нових можливостей, 
закладених в закон, розвиток був би неможливий», – зазна-
чила Лілія Гриневич. Найбільше новий Закон потрібен для 

впровадження масштабної реформи середньої освіти – Нової української школи. Це школа, 
де навчають використовувати знання на практиці, а не просто їх накопичувати. Вибудовується 
чітка структура загальної середньої школи, яка складається з 3-х рівнів: початкової освіти (4 
роки), базової середньої освіти (5 років), профільної середньої освіти (3 роки). Програми стар-
шої школи можуть бути двох спрямувань — академічне (поглиблене вивчення окремих «шкіль-
них» предметів) і професійне (навчання, орієнтоване на ринок праці). Закон піднімає престиж 
і статус вчительської праці – мінімальний розмір оплати вчительської праці встановлюється в 
розміні трьох мінімальних заробітних плат ( 9 600 грн). Збільшується академічна, організаційна, 
фінансова та кадрова автономія всіх закладів освіти. У дошкільний та початковій освіті вивчен-
ня окремих предметів може здійснюватися мовою відповідної корінного народу або національ-
ної меншини, а вже на всіх наступних рівнях – виключно державною мовою.

Пріоритетом порядку денного сесії Верховної Ради України на ни-
нішню осінь буде розгляд життєво важливих для країни реформ. 
Після ухваленої освітньої реформи розглядатимуться медична, су-
дова, пенсійна та реформа парламенту. На цьому наголосив Голова 
Верховної Ради, представник «Народного фронту» Андрій Парубій. 
«Кожна з цих реформ потребує дуже детального, фундаментально-
го і глибокого розгляду, бо кожна з них несе серйозні зміни у свою 
сферу, і за ними стоять долі людей», – підкреслив він. Андрій Пару-
бій висловив переконання, що кожну із зазначених реформ парламент повинен розглядати за 
повною процедурою, «розглядаючи усі правки і приймаючи рішення після повного системного і 
професійного розгляду». Також, за словами Голови, Верховна Рада має розглянути ряд кадрових 
питань. «На цій сесії нас чекає голосування за новий склад Центральної виборчої комісії, вибори 
омбудсмана, обрання нового складу Рахункової палати», – сказав він.

Ухвалено реформаторський закон 
«Про освіту»

Осіння сесія Верховної Ради пройде під знаком 
життєво важливих для країни реформ
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Партія «Народний фронт» вважає, що події, які відбулися на українсько-польському кордоні 
10 вересня - це кримінальний злочин. Усі, незалежно від того - колишній президент чи ко-
лишній прем’єр-міністр, - повинні понести кримінальну відповідальність за прорив державного 
кордону. Так вимагає закон і справедливість, яку ми відстояли на Майдані. Коли вся країна 
протягом останніх кількох років бореться за свою незалежність, свободу і своє європейське 
майбутнє, купка популістів та гастролерів – Саакашвілі, Тимошенко та інші - сліпо і цинічно 
борються за владу в країні. Вони не вибирають способів – це брехня, провокації, а тепер вони 
навіть не зупинилися перед скоєнням злочину. «Народний фронт» вимагає від правоохорон-
них органів негайного притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконного 
перетину державного кордону України із застосуванням сили, а також роззброєння та арешту 
бандитських формувань, які брали співучасть у штурмі кордону та подальшому супроводжен-
ня НЕгромадянина Саакашвілі. Ми цінуємо позицію Національної поліції України та Державної 
прикордонної служби України, які не допустили кровопролиття, що його так прагнули Саа-
кашвілі, Тимошенко і компанія. Народні депутати, які були причетні до скоєння цього злочину, 
мають понести відповідальність, і з них має бути знятий депутатський імунітет.

Політична партія «Народний фронт» звертається до Уряду розробити план 
вступу України до Європейського Союзу та НАТО. «На нашу думку, Верхо-
вна Рада повинна ухвалити Закон, у якому буде чітко зафіксовано порядок 
вступу в ЄС та НАТО. З огляду на це, ми вимагаємо від Уряду розробити план 
вступу, що має лягти в основу такого законодавчого акту», – заявив керівник фракції Максим Бурбак 
під час погоджувальної ради ВРУ. Він підкреслив, що після отримання безвізового режиму з ЄС, на-
ступними кроками для України повинні стати членство в НАТО та вступ до Європейської спільноти. 
«Ми вважаємо, що цей курс має бути об’єднавчим і безальтернативним  для українських демокра-
тичних патріотичних сил. Проте цей курс вимагає не ліричних слів, а чіткої роботи, покрокової, про-
думаної, зрозумілої для нашого суспільства і закордонних партнерів», – наголосив голова фракції.

Незаконний перетин кордону Міхаелем Саакашвілі - 
це кримінальний злочин

«Народний фронт» вимагає від Уряду розробити 
порядок вступу до Європейського Союзу та НАТО

Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак – на другому місці в узагальненому депутат-
ському рейтингу за підсумками роботи депутатів-мажоритарників під час 6-ї сесії Верховної Ради, 
складеному громадською мережею ОПОРА. За даними рейтингу, керівник фракції набрав 93 бали 
зі 100, був найактивнішим за показниками законодавчої роботи, що зумовлено дисциплінованою 
участю в пленарних засіданнях, найбільшою кількістю зареєстрованих законопроектів (52) і пода-
них запитів (26). На п’ятому місці у цьому рейтингу також представник «Народного фронту», депу-
тат-мажоритарник зі Львівщини Михайло Бондар. У нього 84 бали. На шостому місці – представник 
«Народного фронту» з Івано-Франківщини Анатолій Дирів. ОПОРА проаналізувала роботу 88 де-
путатів-мажоритарників за критеріями активності в окрузі та в  парламенті, законотворчої робо-
ти, особистих зустрічей з виборцями тощо. Робота усіх депутатів-мажоритарників від «Народного 
фронту» визнана успішною за тими чи іншими критеріями оцінки.

Мажоритарники «Народного фронту» – 
серед лідерів за підсумками роботи 6-ї сесії Верховної Ради
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Верховна Рада зробила крок для протидії російському інформацій-
ному впливу та відновлення українського телерадіомовлення в зоні 
розмежування, ухваливши за основу законопроект щодо тимчасових 
дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції 
та прикордонних районах України. Як зазначила перед голосуванням 

співавтор ініціативи Вікторія Сюмар, «цей законопроект народився не в головах народних депу-
татів, а безпосередньо в зоні АТО» як вимога українських військових, яким сьогодні доводиться 
слухати радіостанції, що мовлять з окупованих територій. «Неймовірна кількість радіостанцій, 
яка свідомо була спродукована Російською Федерацією в так званих районах ОРДЛО, тимчасо-
во окупованих районах України, недарма. Це інформаційна зброя, яку використовує Росія там 
для того, аби «обробляти мізки» як українських військових, так і, звісно, людей, які живуть на 
цих територіях», – заявила голова комітету з питань свободи слова та інформації. Ідея законо-
проекту полягає в тому, щоб простимулювати українців створювати місцеві радіо- і телестанції в 
зоні розмежування. «Українська мова, українська пісня і, власне кажучи, українська ідеологія – 
це той спосіб, який дасть нам можливість посилити українську присутність в цьому надзвичайно 
складному регіоні», – підсумувала Вікторія Сюмар.

Парламент зробив крок щодо протидії російському 
інформаційному впливу в зоні АТО

При Енергетичному Співтоваристві створено Ро-
бочу групу з питань клімату (Climate Action Group). 
Співголовами цієї групи стали Міністр екології та 
природних ресурсів України, представник партії «Народний фронт» Остап Семерак та колишній 
кліматичний Комісар Європейської Комісії Конні Хедегорд. Це нова політична платформа для ре-
гіону, де держави-учасники Співтовариства спільно з ЄС – Європейською Комісією та держава-
ми-членами – працюватимуть над виробленням і впровадженням енергетичної та кліматичний по-
літики. «Для мене велика честь представляти Україну на платформі Енергетичного Співтовариства, 
яке стає рівною мірою кліматичним. Енергетична політика не має майбутнього без врахування 
кліматичних викликів та загроз як на міжнародному рівні, так і в Україні. Це шлях модернізації еко-
номіки, шлях у чисте майбутнє. Зокрема, для України – це одна з моделей європейської інтеграції, 
а  відповідно – вчасна та важлива ініціатива», – зазначив Остап Семерак. Він наголосив, що наразі 
новостворена робоча група з питань клімату доопрацьовує програму дій на 2017-2019 роки, яка 
охоплює широке коло кліматичних питань для Енергетичного Співтовариства. Зокрема, йдеться 
про досягнення  цілей енергоефективності та відновлювальних джерел енергії, а також про поси-
лення координації на міжнародних кліматичних переговорах у рамках Енергетичного Співтовари-
ства та вироблення спільних дій для розвитку енергетичного сектору – дружнього до довкілля.

Остап Семерак став співголовою 
робочої групи з питань клімату 
Енергетичного співтовариства


