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Арсеній Яценюк назвав чотири кроки
для подолання кризової ситуації
навколо правоохоронних органів
«З будь-якої кризи треба знаходити вихід. Було ухвалене
рішення. Для того, щоб антикорупційна боротьба не перетворювалася на політичну боротьбу і переслідування є єдина формула», – розповів лідер «Народного фронту» Арсеній
Яценюк про рішення Політради партії. Насамперед необхідне
невідкладне ухвалення закону України про Антикорупційний
суд. Арсеній Яценюк також підкреслив необхідність негайного голосування у Верховній Раді «за призначення незалежного і фахового аудитора Національного антикорупційного бюро, із міжнародним досвідом, і
який має широку підтримку в міжнародних колах». «Народний фронт» буде пропонувати таких
як Роберт Сторч чи інших міжнародно визнаних фахівців. «Третє – усунення причин корупції, зокрема невідкладне ухвалення законодавства про приватизацію. Четверте – приведення
у відповідність до Конституції України правового положення всіх керівників правоохоронних
органів і встановлення парламентського контролю над діяльністю цих органів», – підкреслив
Арсеній Яценюк.

Ухвалено Державний бюджет
на 2018 рік
Фракція «Народний фронт» підтримала
ухвалення Верховною Радою закону про
Державний бюджет на 2018 рік. Головний
кошторис країни передбачає зростання доходів бюджету до 1,2 трлн грн та зростання
ВВП на 3%. «Напевне вперше за останні 5
років ми прийняли державний бюджет у визначений законом термін», – наголосив член
комітету Верховної Ради з питань бюджету, представник фракції «Народний фронт»
Олег Медуниця. Він наголосив, що ухвалений закон є бюджетом зростання економіки України. «Ми знайшли можливість підняти заробітні
плати вчителям, лікарям, військовослужбовцям, які обороняють нас від агресії. Ми запускаємо
з 1 січня Дорожній фонд», – додав депутат від «Народного фронту».

Верховна Рада
посилила відповідальність
неплатників аліментів
Верховна Рада ухвалила закон, який посилює
відповідальність батьків, що не платять аліменти більше шести місяців. Проект розроблявся
спільно Міністерством юстиції народними депутатами та представниками громадськості. «Цього документу потребували 600 тисяч маленьких
українців, які не мають достатнього фінансування
через несплачені аліменти. Це 600 тисяч дітей,
які недоотримують нормального харчування, які
не мають необхідного одягу, які не можуть розвиватись як особистість через те, що один
з батьків фактично забув про їхнє існування», – заявив міністр юстиції, представник партії
«Народний фронт» Павло Петренко. Прийнятий документ значно посилює покарання для
злісних неплатників аліментів і поновлює в правах дітей. «Цей закон примусить багатьох з
батьків згадати, що у них є дитина. Він вводить по-справжньому дієві механізми впливу:
позбавлення боржника права забороняти дитині виїзд за кордон, позбавлення боржника
права покидати країну до сплати аліментів, керувати автомобілем, використовувати зброю
та полювати. Більше того, закон дає можливість тим, хто приховує доходи, погасити заборгованість завдяки суспільним роботам до 2 місяців, оплата за які піде виключно на сплату
боргу», – зазначив міністр.

Андрій Парубій:
Жодних змін до «мовної статті»
Закону про освіту вноситись не буде
Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголошує, що
жодних змін до сьомої статті Закону про освіту вноситись
не буде. Виступаючи на конференції до Дня місцевого
самоврядування на Львівщині, спікер зазначив, що положення цієї статі стали предметом дискусії не лише в Україні, а й у міжнародному товаристві. Голова Українського
парламенту повідомив, що мав розмову з представниками Венеційської комісії, – «і було узгоджено, що сьома
стаття Закону «Про освіту» змінюватись не буде». «Вона
залишиться в ухваленій редакції», – наголосив він. Андрій
Парубій нагадав, що перед ухваленням Закону «Про освіту» відбувалися круглі столи, учасники яких не могли дійти спільної думки, тому під час
розгляду «Закону про освіту» ним було створено робочу групу, завдяки чому змогли вийти
на компромісне формулювання, яке з одного боку, захищає мову національних меншин, а
з іншого – робить обов’язковою умовою для всіх вивчення державної мови.
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До 2020 року в Україні буде створено
понад 96 тис. додаткових місць у дитсадках
Протягом 2017- 2019 років заплановано створити 96 147
місць в українських дитячих садках. Такий обсяг дозволить
не лише подолати чергу, а й усунути перевантаженість дошкільних закладів. Представляючи відповідний план на
засіданні Уряду, Міністр освіти і науки, представник партії
«Народний фронт» Лілія Гриневич наголосила, що станом
на 1 вересня 2017 року черга у дитсадки складала більш
ніж 52 тис. місць, при цьому в середньому по країні на 100
місць у дитсадках навчається 113 дітей – тобто заклади перевантажені, що також негативно
впливає на якість освіти у них. «Тобто, ми при формуванні цього плану враховували цілий
спектр чинників, які свідчать про потребу створення нових місць. Показовим може бути також розподіл створення місць по областях. Як ми знаємо, на початок навчального року в
Одеській області перебувало більш як 9 тис. дітей. При цьому, як ми бачимо, в Одеській області до 2020 року планується створити додаткових лише 6 219 місць. Це викликано тим, що
при підготовці плану бралися до уваги демографічні та інші коригуючі показники по області»,
– пояснила Лілія Гриневич. Збільшення кількості місць відбуватиметься шляхом: відкриття
нових комунальних закладів дошкільної освіти; реорганізації закладів освіти із створенням
дошкільних відділень; відкриття нових приватних закладів дошкільної освіти; реконструкції
закладів дошкільної освіти; відновлення діяльності закладів дошкільної освіти, що тривалий
час використовувались не за призначенням.

Парламент ухвалив закон на захист
українського інформаційного простору
в зоні проведення АТО
Верховна Рада ухвалила законопроект авторства представників,
зокрема, «Народного фронту», щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах, який покликаний захистити український інформаційний
простір від негативного впливу телерадіокомпаній держави-агресора та ОРДЛО. Заступник керівника фракції «Народний фронт», голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар наголосила, що цей законопроект народився під час переговорів
у зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних областях, де сьогодні мільйони
українців не мають українського телебачення і радіо. Як вона пояснила, така ситуація зумовлена
тим, що великим телерадіокомпаніям невигідно там мовити через відсутність рекламодавців. У
той же час невеликі місцеві українські телерадіокомпанії не мають можливості там мовити через
високу для них вартість ліцензійного збору. У результаті маємо ситуацію, що там є російське телебачення і радіо або радіо так званих ОРДЛО. «Суть закону зводиться до того, що вони (місцеві
мовники) не беруть участі у конкурсах, а якщо є бажаючі там мовити, то вони подають заявку
до Нацради, а вона надає їм дозволи строком на один рік – на час дії особливого періоду, тобто
допоки в Україні триває війна», – пояснила Вікторія Сюмар. Законопроект стосуватиметься лише
“території з особливим режимом мовлення – районів України, що межують з тимчасово окупованою територією України: АР Крим, м. Севастополь, райони Донецької та Луганської областей”.
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
Вісник 4-10 грудня

Україна і Білорусь розвиватимуть
судноплавство на річках Дніпро
і Прип’ять, – Володимир Омелян
Міністр інфраструктури України, представник
партії «Народний фронт» Володимир Омелян та
міністр транспорту Республіки Білорусь Анатолій Сивак підписали Дорожню карту з розвитку
судноплавства на річках Дніпро і Прип’ять. «Одним із пріоритетних напрямків розвитку відносин
між Україною і Білоруссю є забезпечення умов для здійснення транзитних перевезень вантажів
водним транспортом по території України, в тому числі з використанням суден класу «річка-море»», – наголосив Володимир Омелян. Він також відзначив спільну роботу двох країн з відновлення судноплавного сполучення між Україною і Республікою Білорусь, зокрема водного шляху
Е-40, а також створення безпечних умов судноплавства на річках Прип’ять і Дніпро. Реалізація
положень Дорожньої карти вимагає фінансових ресурсів, які планується залучити від МФО і
донорів. Сторони відзначили позитивну динаміку росту автомобільних перевезень і підтвердили зацікавленість в подальшому збільшенні вантажообігу між країнами, а також обговорили
інші питання в сфері транспорту. Було також домовилено про збільшення квоти дозволів на
міжнародні автомобільні перевезення пасажирів та вантажів до 65 тис. одиниць, а розбивка за
типами і видами дозволів буде здійснюватися з урахуванням потреб перевізників обох країн.

Павло Петренко та Лілія Гриневич
– найефективніші міністри-2017
Представники партії «Народний фронт» міністр
освіти та науки Лілія Гриневич і міністр юстиції
Павло Петренко визнані виданням ФОКУС найефективнішими міністрами за підсумками 2017
року. Експерти оцінили діяльність міністрів та керівників центральних органів виконавчої влади за 12-бальною шкалою. У результаті найвищі
показники – по 10 балів – отримали Лілія Гриневич та Павло Петренко. «Головна перемога
МОН в цьому році – новий закон про освіту. Він радикально змінює цілі та методики навчання, вводить нові стандарти», – зазначають експерти. Ще одним досягненням Міносвіти
у 2017 році називають розробку нової комунікативної стратегії. Видання також відзначає
реформаторську діяльність Мін’юсту, зокрема ухвалення за його ініціативою закону «Маски-шоу СТОП», який забороняє силовикам проводити обшуки на підприємствах, а також
перехід Системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) на технологію зберігання
даних Blockchain. Високо експерти також оцінили діяльність інших представників «Народного фронту» в Уряді. Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков набрав 8 балів, міністр
молоді та спорту Ігор Жданов та міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак – по
7 балів, міністр інфраструктури Володимир Омелян – 6 балів.
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