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Арсеній ЯЦЕНЮК:

ДЕНЬ ВИЗНАННЯ АВТОКЕФАЛІЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ –
ЦЕ ДЕНЬ ВИХОДУ
З ЦЕРКОВНОГО РАБСТВА
День визнання автокефалії Православної церкви України – це
день виходу з церковного рабства, визнання духовної незалежності країни, наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній
Яценюк після підписання Вселенським патріархом Варфоломієм Томосу для ПЦУ 5 січня 2019
року. «Якби всю історію нашої країни треба було б викласти на одній сторінці, в ній все одно
знайшлося би місце для сьогоднішнього дня», – підкреслив лідер «Народного фронту». Він
наголосив, що це свято для мільйонів православних українців, «яких намагалися таврували
як «безблагодатних» і «схизматиків» кремлівські агенти в рясах, піджаках і мундирах»: «Це
свято мільйонів українців, які сповідують інші релігії і дякують Богові за своїх співвітчизників,
з якими пліч-о-пліч вони протистоять агресорові й будують вільну країну; це свято Держави
Україна, яка змогла захистити вибір своїх громадян за умов шаленого тиску на вибір їхньої
совісті». «Шана всім, хто завжди вірив та наближав нашу Незалежність – державну і духовну», – наголосив Арсеній Яценюк.

Максим БУРБАК:

Парламент нинішнього скликання
зобов’язаний прийняти закон
про державну мову
Законопроект про державну мову готовий до другого читання
– і обов’язок парламенту цього скликання прийняти його. «На останньому засіданні профільного комітету було опрацьовано усі
правки, які були подані до другого читання. Документ готовий до
розгляду у Верховній Раді. І це обов’язок цього парламенту – прийняти закон про державну мову», – наголосив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. Він підкреслив, що це фундаментальне питання стосовно відновлення і становлення української
державності. «Відсіч агресії… армію створили всі разом, тепер на Різдвяні свята отримаємо Томос і Православна Українська Церква запрацює на повну. Відбувся Об’єднавчий
собор в Києві. Ми є свідками фундаментальних зрушень в нашій державі і становлення
української державності. І одне з них – це є закон про державну мову. І він буде прийнятий
цим парламентом», – резюмував керівник фракції.

У 2018 виконавці Мін’юсту стягнули на користь
українських дітей 4,6 млрд грн аліментів
За 2018 рік співробітники виконавчої служби Мін’юсту стягнули 4,6
млрд грн боргів зі сплати аліментів на користь українських дітей. Це
майже вдвічі більше за показник 2017 року, коли дітям було повернуто 2,4 млрд грн заборгованості. «Минулого року ми запровадили положення законів #ЧужихДітейНеБуває, спрямованих на повернення
найменшим українцям коштів, які вони мали б отримувати від рідних
батьків. Результат не забарився. За минулий рік нашими виконавцями на користь дітей було стягнено 4,6 млрд грн», – повідомив Міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко. Досягти цього результату вдалося завдяки запровадженню нових інструментів впливу на боржників. Ключовими серед них є заборона виїжджати
за межі країни, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати усім неплатникам,
які мають заборгованість хоча б 4 місяці, або 3 місяці, якщо це стосується тяжко хворої дитини
або дитини-інваліда. Також було запроваджено систему економічних санкцій, коли сума боргу
автоматично збільшується від 20% до 50%, в залежності від строку заборгованості. Ефективними виявилися й такі методи, як запуск публічного реєстру злісних неплатників аліментів,
арешт і реалізація арештованого майна боржника та призначення суспільно корисних робіт.
«Судами винесено більше 3 тисяч постанов про притягнення боржників до суспільно корисних
робіт. А це може бути і прибирання вулиць, і наведення порядку на кладовищах, і облаштування громадських просторів», – підкреслив Міністр юстиції.

В Україні буде створено Національний
природній парк «Кам’янська Січ»
За пропозицією Міністра екології та природних ресурсів, представника партії «Народний фронт» Остапа Семерака Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення національного природного
парку «Кам’янська Січ». Новий природо-заповідний об’єкт буде
створено на території Бериславського району Херсонської області. До його складу буде включено 12261,14 га земель державної
власності. «Створення парку має важливе не лише природоохоронне, а й історичне значення. Саме тут свого часу розташовувалась одна з головних святинь українського козацтва
«Кам’янська Січ». Крім того, це унікальний для Правобережжя масив цілинних Понтичних
типчаково-ковилових степів, з різноманіттям рослин і тварин занесених до Червоної книги
України, який визнаний об’єктом Смарагдової мережі. Вдячний всім хто працював над цим
питанням багато років. Ви зробили неймовірно велику справу для збереження унікальної
землі», – зазначив Остап Семерак. На території майбутнього національного природного парку похований кошовий отаман Запорозької Січі, видатний військовий і політичний діяч, який
створив та очолив Кам’янську Січ Кость Гордієнко.
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