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Арсеній Яценюк:
Завдання «Народного фронту» виконати програму реформ
і піти на президентські
та парламентські вибори
2019 року
Виступаючи на з’їзді партії, лідер «Народного
фронту» Арсеній Яценюк наголосив, що політична сила розпочала свою діяльність у надскладних
умовах: «У когось могло скластися враження, що
ми досягнули мети. У нас такого враження взагалі
не було. Ми чудово усвідомлювали, що це тільки початок. Початок важкої боротьби, боротьби з неймовірними викликами, з якими Україна за час своєї відновленої незалежності жодного разу не стикалася». «Ми зібралися з силами. Ми стали один біля одного як єдина команда.
І ми довели всім, що здатні боротися і перемагати. І це заслуга всієї партії, всієї політичної
команди «Народного фронту», - сказав він. Арсеній Яценюк нагадав, що навесні 2014 році
на казначейському рахунку країни було лише 108 тис. грн., Україна «сиділа на російській газовій голці», а бюджетний дефіцит сягав 10% з боргами «Нафтогазу». «Коли ми прийшли, у
нас не було чим заправляти танки, і танки не їздили. У нас не було армії, заробітної плати для
військовослужбовців. Сьогодні це одна з найпотужніших армій Європи, яка єдина бореться і
стримує російську військову агресію», - наголосив лідер «Народного фронту». Арсеній Яценюк нагадав, що за результатами виборів 2014 року була створена парламентська коаліція з
п’яти фракцій, до якої вперше в історії країни увійшла конституційна більшість - 302 народних
депутати. Але потім члени парламентської коаліції почали виходити з її складу - стало страшно брати відповідальність, приймати непопулярні рішення. «Я не знаю, що таке непопулярні
рішення. Я знаю, що є рішення правильні і неправильні. Ми боролися за життя країни. Так,
ми приймали правильні рішення, і країна тому сьогодні живе», - сказав він. Арсеній Яценюк
наголосив, що йдеться не про політичні рейтинги, не про місця в уряді чи в парламенті, - це
все минеться. «Мова іде про долю країни. І зараз доля країни залежить від єдності всіх гілок
влади, Президента, уряду і нашої парламентської коаліції. І не тільки від єдності, але і правильних цілей, які повинні бути поставлені і доведені», - сказав він. Лідер «Народного фронту» підкреслив, що завдання партії – виконати програму реформ, яка необхідна для країни,
і в 2019 році піти на президентські та парламентські вибори: «Нас оцінять люди. Нам є що
сказати. У нашій країні і в нашій політичній системі є відповідальні люди, які припускаються помилок, але які їх виправляють, які знають, що робити, вміють робити, мають цінності і
власні переконання. І ці люди – це політична партія «Народний фронт».

Ангела Меркель, ЄНП та польська
«Громадянська платформа» привітали
учасників з’їзду «Народного фронту»
Голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала учасників з»їзду
політичної партії «Народний фронт». «Від імені
Християнсько-демократичного союзу Німеччини і від мене особисто прийміть сердечні
вітання з Берліна з нагоди вашого національного партійного з»їзду», - йдеться в листі. «Переконана, що «Народний фронт» своєю діяльністю робить вагомий внесок для демократії, свободи і незалежності. Бажаю вам сили
і наснаги для виконання цих важливих завдань, що стоять перед вами, і усім делегатам
- успішного партійного з»їзду», - написала Ангела Меркель. Також свої вітання надіслали
Президент Європейської Народної Партії Джозеф Доул та Голова «Громадянської платформи» Гжегож Схетина.

Олександр Турчинов:
Для розвитку та захисту України
необхідна консолідація всіх
відповідальних, патріотичних сил країни
Секретар РНБО України, один з лідерів «Народного
фронту» Олександр Турчинов, виступаючи на з’їзді партії, наголосив на неприпустимості зволікання з рішучими
діями з розбудови сильної Української держави. «Сьогодні ресурс декларацій, косметичних реформ і напівкроків вже вичерпаний. Або будуть запропоновані та реалізовані нові підходи до вирішення системних проблем, або втілиться підготовлений Кремлем руйнівний для країни сценарій», - підкреслив він. За словами Олександра
Турчинова, єдиною реалістичною альтернативою цьому руйнівному сценарію є консолідація
всіх відповідальних, патріотичних сил країни навколо чинних засад конституційного ладу,
ідеї керованої модернізації держави на засадах політичної й економічної свободи, оздоровлення на цій основі усієї системи суспільних відносин. У фокусі суспільної уваги повинні бути
проблеми сьогодення і майбутнього, а не минулого. «Потрібні реалізм і відвертість в оцінці ситуації і пропонованих дій», - сказав Секретар РНБО. «Варто припинити маніпулювання
рожевими ілюзіями «світлого європейського майбутнього вже сьогодні», усвідомлюючи, що
мрія про Україну в Європі - побудову вільного, справедливого і заможного суспільства, набуття європейських стандартів життя як головної мети євроінтеграції, - може втілитися лише
завдяки важкій, послідовній і наполегливій праці усіх українців», - зазначив Олександр Турчинов. «Приклад Реформації, яка відкрила перед Європою шлях до оновлення і розвитку 500
років тому, свідчить: позитивні зміни можуть відбуватися швидко і всеосяжно. Українське
суспільство вже зробило неможливе - ми зупинили російську військову машину. І тепер все
залежить від волі, рук і розуму українців», - резюмував він.
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Створення потужної армії та вступ
до НАТО - пріоритети «Народного фронту»
Голова Верховної Ради, представник «Народного фронту»
Андрій Парубій наголошує, що ключовими завданнями партії є
створення потужної української армії та вступ України до системи колективної безпеки НАТО. «Я дуже гордий з того, що парламент зробив усе для того, щоб ми змогли сформувати потужну українську армію. Дати нові види військ, виділити кошти на
соціальний захист і на забезпечення українських військових, і
це велика заслуга і нашої команди, тих людей, які в парламенті
працюють: від голови комітету Сергія Пашинського, присутнього Юрія Берези, Андрія Тетерука, Андрія Левуса. Я дякую усім за роботу і не маю жодних сумнівів, що українська армія,
яка стала одною із найпотужніших в Європі, стане скоро одною із найпотужніших у світі»,
- наголосив голова парламенту. Андрій Парубій зазначив, що НАТО потрібне Україні, але не
менше і Україна потрібна НАТО, тому що українська армія може виступити гарантом безпеки
не лише України, а й усього Східного регіону Альянсу. «Це добре розуміють наші друзі з Балтії, Грузії, з якими я перебуваю у постійному діалозі. Вони розуміють, що українська армія по
силі, по логістиці може допомогти за гібридної агресії Росії», - резюмував голова парламенту.

Парламентсько-президентська
республіка - це гарантія захисту
України від тоталітаризму
Міністр внутрішніх справ, представник партії «Народний фронт» Арсен Аваков вважає, що парламентсько-президентська республіка має стати гарантією
захисту України від тоталітарної моделі управління та
гарантію внутрішнього балансу влади. «Я хотів би бачити парламентську республіку як гарантію захисту від тоталітарного майбутнього країни і
як гарантію внутрішнього балансу влади. Мені подобається парламентсько-президентська
республіка, в якій немає дуалізму влади, в якій кожен відповідає за те, що має робити – і це
працює», - заявив він. Арсен Аваков наголосив, що сьогодні, як би не було важко, не слід оглядатися на прізвища, а слід говорити про принципи. «Тому що лише принципи побудують велику сильну країну. Сильна країна, за яку ми заплатили життями та зусиллями, забезпечить
повагу до нас усіх інших», - зазначив він. Міністр також нагадав, що під час впровадження
реформ та жорстких рішень, які були вкрай необхідні для держави у перші роки війни, практично кожен з представників «Народного фронту» як у Верховній Раді, так і в Уряді «отримав
свій удар за це». «Кожен з нас отримав удари, але кожен з нас робив свою роботу. І ми не
сиділи в студіях у найвизначніші моменти, ми були на фронті, ми були на передовій, ми билися за загальний баланс, за те, щоб держава не розвалилася. Ми забезпечили демократичні
інституції, ми проводили вибори, ми додавали кошти у державну скарбницю, і в цей час нас
били. Били як чужі, так і свої. І треба про це дуже чітко сказати», - наголосив він.
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«Народний фронт» виконав найбільше
передвиборчих обіцянок
Фракція «Народний фронт» є лідером із виконання передвиборчої програми. За три роки діяльності парламенту «Народний
фронт» виконав 82% своїх передвиборчих обіцянок. «За оцінками аналітиків Комітету виборців України, наша фракція лідер із
виконання передвиборчої програми, «Народний фронт» реалізував її на 82%. Тому з впевненістю можу сказати: так, ми є опорою
парламентської коаліції, ми є основою цього парламенту, ми є
рушійною силою цього парламенту», - наголосив керівник фракції «Народний фронт» Максим
Бурбак. Він підкреслив, що як голова фракції пишається командою «Народного фронту», яка
також визнана експертами найдисциплінованішою та найбільш реформаторською. Підсумовуючи роботу фракції за три роки парламенту, Голова фракції підкреслив, що парламентом
прийнято понад 220 законів, авторами яких є депутати фракції. «Саме наша фракція відстоювала у парламенті створення антикорупційних органів, запровадження електронного декларування. Ми відстоювали на законодавчому рівні питання соціального захисту та пенсійного
забезпечення військовослужбовців, учасників АТО, Героїв Майдану та їх родин», - наголосив
він. Максим Бурбак нагадав, що завдяки наполегливості прем’єра Арсенія Яценюка і фракції
«Народний фронт» Україна отримала безвізовий режим з ЄС. «Разом з нашими міністрами
в коаліційному Уряді ми відстоювали, а іноді і силою виборювали, реформи Міністерства
внутрішніх справ, створення Національної гвардії та Національної поліції. Реформу системи
освіти, пенсійну реформу, медичну. Боролись і боремось за реформу децентралізації влади і
розвиток об’єднаних територіальних громад», - підкреслив керівник фракції.

Наша мета – Путін на лаві підсудних в Гаазі
Україна подала низку позовів в міжнародні судові інстанції
проти Росії, і цей шлях має завершитись міжнародним кримінальним трибуналом, де на лаві підсудних в Гаазі буде сидіти
Путін і його оточення. На цьому наголосив міністр юстиції, представник партії «Народний фронт» Павло Петренко. Він проінформував, що завдяки команді «Народного фронту» та Міністерства юстиції зараз 5 великих справ проти Росії слухається
Європейським судом з прав людини. «Подано низку позовів до
міжнародного суду ООН. Але я переконаний, що цей шлях завершиться міжнародним кримінальним трибуналом, де на лаві підсудних в Гаазі буде сидіти Путін і його оточення. Це наша
ціль», - наголосив Павло Петренко. Він нагадав про успіхи Мін’юсту, які вдалося досягти за
три роки його перебування на посаді очільника відомства. «Запущено масштабну судову і
антикорупційну реформу. І саме зараз, в ці хвилини, Україна отримала новий Верховний Суд
і 114 нових суддів ВСУ. Саме завдяки принциповій позиції «Народного фронту» і уряду ми домоглися повного перезавантаження судової системи», - сказав він. Він також наголосив, що
уряд Арсенія Яценюка вперше за 20 років незалежності забезпечив надання громадянам безоплатної правової допомоги. Наразі по всій країні створено 550 таких центрів. «Маски-шоу
стоп» - це захист прав підприємців через прийняття закону, який заборонить правоохоронцям здійснювати тиск і вимагання грошей з бізнесу, сказав міністр. «Онлайн-сервіси і прибирання бюрократії під час спілкування між громадянином і державою. Ми запустили процес
дебюрократизації і прибирання засилля паперів, довідок і чиновників», - нагадав він.
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«Народний фронт» ініціював
значний прогрес у культурній сфері, –
В’ячеслав Кириленко
Завдяки зусиллям представників «Народного фронту» протягом останніх двох років спостерігається значний прогрес у культурній сфері країни. За словами віце-прем’єр-міністра, представника «Народного фронту»
В’ячеслава Кириленка, саме завдяки «Народному фронту» квота наповнення пісень українською на радіо зросла з 5% до 30%. «Так само вдалося
захистити український книжковий ринок – наразі в державі працює експертна комісія, яка
вивчає кожну книжку, яка збирається зайти на наш ринок з Росії на підставі попередньої
заявки. В результаті імпорт книжок з РФ упав у десятки разів – виявилось, що ми не гірше
можемо перекладати книжки з англійської чи французької», – зазначив він. Вдалося підняти
питання домінування російського кіно в Україні. «Саме Арсеній Яценюк, який тоді був главою
Уряду, вперше відкрив шлюзи для різних способів державної підтримки кіноіндустрії», – нагадав урядовець. Як результат тільки в цьому році відбудеться 33 прем’єри української кіноіндустрії, наступного року ця цифра, як очікується, перевищить 50.

В Україні вперше за роки незалежності
змінилося ставлення
до природоохоронної галузі
Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак наголошує, що захист довкілля стає реальним пріоритетом
державної політики. Так, за його словами, Україна - третя в
Європі, що підписала та ратифікувала Паризьку кліматичну
угоду. «Україна не просто відновила довіру до себе, а знаходиться у мейнстрімі світового прогресу по збереженню планети», - заявив міністр. В якості прикладу він навів визначну
подію не лише для всієї України, але й світу – накриття безпечним саркофагом четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС, яке відбулося 29 листопада 2016 року. Крім того, саме Остап Семерак запропонував нове бачення Чорнобильської
зони відчуження - не як тягар для економіки чи території катастрофи, а як територія змін,
науки та інновацій. «Ми забезпечили рішення, які дають можливість втілити на цій території
інвестиційний проект величиною $1 мільярд», - розповів він і сказав, що цим проектом вже
зацікавилося багато інвесторів як з Європи, так і з Азії. Остап Семерак також нагадав про
ухвалення розробленої Міністерством екології та природних ресурсів Національної стратегії
управління відходами до 2030 року, чого не було зроблено за усі роки незалежності. За його
словами, на сьогодні в країні відбувається утилізація лише 30% промислових відходів і 4%
комунальних відходів. «Головна наша спільна перемога – це зміна ставлення до природоохоронної галузі. Захист довкілля стає реальним пріоритетом державної політики. Це бачать
наші європейські партнери, такі зміни відчують майбутні покоління українців», - резюмував
Остап Семерак.
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Зарплати вчителів зросли на 50%,
реформи в освіті вже дають результати
Міністерство освіти та науки на чолі з представником партії «Народний фронт» Лілією Гриневич домоглося підвищення
зарплати вчителів на 50%, наступним кроком має бути підвищення кваліфікації вчителів. Виступаючи на з’їзді партії, Лілія Гриневич зазначила, що разом із об’єднаними місцевими
громадами та завдяки фінансовій децентралізації міністерству вдалось створити додаткову кількість місць в закладах
дошкільної освіти, зменшивши черги на третину. «У нас є всі
можливості до 2020 року ліквідувати черги в дошкільні заклади освіти», — сказала міністр. Вона також наголосила на
популярності ідеї hubs-шкіл, автором якої є Арсеній Яценюк. «Ми створюємо опорні школи не
просто з назвою, а вони мають інше технічне забезпечення, обладнання. Ми постачаємо туди
автобуси, комп’ютери, техніку, і там навчають висококваліфіковані вчителі. Діти із села починають їздити туди в старші класи і батьки почали підтримувати, бо бачать, що це не просто
заощадження, а це вклад у освіту дітей», - заявила Лілія Гриневич.

Економічна політика країни
має полягати в добробуті
кожного українця
Голова комітету Верховної Ради з питань економічної політики, заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Іванчук наголосив, що економічна політика України полягає у тому, щоб економіка
працювала на розвиток держави і її громадян. «До
Революції гідності - це була політика, коли вся країна працювала на сім’ю Януковича. Коли всі гроші
з державного сектору, економіки і бюджету виводилися в офшори. Економічна політика Уряду Арсенія Яценюка полягала у виплаті зарплат вчителям, лікарям, фінансуванні армії», - зазначив
народний депутат. Андрій Іванчук нагадав, що команда «Народного фронту» запровадила
систему прозорих закупівель і це дозволяє економити до 40% державних коштів. Економіка
почала еволюціонувати і це дало поштовх для багатьох галузей. А раніше ці кошти просто
розкрадалися. Завершуючи виступ, Андрій Іванчук сказав, що залишилось два роки роботи
парламентської фракції. З’їзд - це гарна нагода пригадати, що вже зроблено і що необхідно
виконати за наступні два роки. «Сьогодні ми згадали, що ми зробили за ці три роки. Скільки
ми виконали обіцянок, які ми давали тим людям, котрі за нас голосували. Тим людям, завдяки
яким ми зайняли перше місце на парламентських виборах 2014 року. Із сьогоднішнього дня,
ми повинні за 2 роки зробити більше, ніж вже зроблено. І на наступних виборах, ми сміливо
будемо дивитися людям в очі і гордитися роботою кожного з нас. І вони знову дадуть нам
наше достойне перше місце», - резюмував депутат.
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За два роки в Україні відремонтували
більше доріг, ніж перед ЄВРО-2012
Протягом 2016-2017 років відремонтовано понад 3 тис км
доріг – це більше, ніж у рамках підготовки України до ЄВРО2012. «Створено програму безпеки на дорогах, яка має значно зменшити кількість громадян, які щороку гинуть на автошляхах України. Завдяки ініціативі «Народного фронту» у
2018 році на дорожню безпеку виділено 5% з дорожнього
фонду (1,5 млрд грн). Також маємо 400 млн грн додатково
секторальної підтримки ЄС, тобто майже 2 млрд», - зазначив Міністр інфраструктури, представник партії «Народний
фронт» Володимир Омелян. Також, за його словами, вдалося
зупинити неконтрольований рух вантажівок на автошляхах
України, а цього року на дорогах з’явилося 78 вагових комплексів. «Розпочато реформу морської галузі, яка має зробити українські порти конкурентоспроможними. Корпоратизовано
«Укрзалізницю», «Укрпошту», стартувала корпоратизація аеропорту «Бориспіль». З 1 листопада ПАТ «Укрпошта» розпочала підвищення заробітних плат своїх працівників. Всі процедури, всі закупівлі здійснюються виключно через систему «Прозоро», – наголосив міністр. «Всі
ці досягнення були б неможливими без «Народного фронту» та особисто Арсенія Яценюка»,
– підкреслив він.

Соціальні гарантії в країні
будуть зростати
Голова Комітету Верховної Ради з питань
соціальної політики, представник «Народного фронту» Людмила Денісова наголосила,
що фракцією «Народний фронт» напрацьовані законопроекти, спрямовані на підвищення соціальних гарантій громадянам. «Україна
єдина держава, яка живе за проектом трудового кодексу 1972 року. Ми розробили нове
трудове законодавство», - повідомила вона.
Людмила Денісова нагадала, що «Народний
фронт» підтримав ухвалення медичної реформи. «Ми пройшли складний шлях до запровадження реформ в пенсійному забезпеченні. Перший варіант пенсійної реформи не відповідав
головній вимозі «Народного фронту» – встановлення справедливості для кожного. Ми змусили уряд повністю переробити законопроект», - наголосила депутат. У результаті підвищення
пенсій отримали понад 10 млн. громадян, в середньому пенсії зросли на 620 грн. «Забезпечити підтримку воїнів, які захищають державу, - це наш обов’язок. Нами розроблено та
прийнято закони про збереження місця роботи і заробітку на період перебування у Збройних
Силах. Надано ряд пільг, і в тому числі допомога демобілізованим в отриманні нової професії
і працевлаштуванні», - сказала Людмила Денісова.
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Фінансування молодіжної політики і
спорту зросло вдвічі
За останні роки фінансування молодіжної політики і спорту зросло у два рази. «Ми пройшли кризу 2013-2014 років,
вдвічі збільшили фінансування усієї сфери, запустили і профінансували системну політику національно-патріотичного
виховання, молодіжних обмінів з країнами ЄС та масштабного відродження спортивної інфраструктури», - зазначив Міністр молоді і спорту, представник «Народного фронту» Ігор
Жданов. За словами міністра, спортивна родина довела, що
навіть у непрості часи воююча Україна вміє перемагати - за
останні 2 роки спортсмени збірних команд України завоювали понад 5800 медалей різного ґатунку на міжнародних змаганнях. «Ми повернули великий
міжнародний спорт в Україну: чемпіонати світу та Європи, етапи Кубків світу. Суттєво підвищили престижність праці провідних тренерів країни, які сьогодні почали отримувати 35-50
тис. грн. на місяць. В 2-3 рази підняли призові для спортсменів. Пішли назустріч 15 000 тренерам ДЮСШ, яким на 2 тарифні розряди було збільшено рівень оплати праці», - зазначив
він. Ігор Жданов повідомив, що до 50 000 грн. збільшено премії Кабміну для талановитої молоді, залучено соціально відповідальний бізнес, який створив понад 11 000 нових місць для
стажування та працевлаштування молоді. «Всі ці досягнення були б неможливі без існування
потужної команди «Народного фронту» на чолі з Арсенієм Яценюком, і я вдячний за те, що він
підтримує наші ініціативи», - резюмував міністр молоді і спорту.

Микола Княжицький:
Нам вдалося відокремити український
культурний простір від російського
Шлях відокремлення українського культурного простору від
російського був дуже важким, але цього вдалося досягти, у
тому числі завдяки зусиллям «Народного фронту». «Я пам’ятаю, як складно було прийняти перший закон, коли ми забороняли спочатку пропагандистські фільми і серіали, а потім
взагалі – фільми і серіали країни-агресора, які вироблені після початку цієї агресії. Нам здавалося, що це неможливо, що
ми не можемо відірватися. І тільки Арсеній Яценюк, В’ячеслав Кириленко казали: «Робимо! Робимо! І ми це обов’язково
зробимо». І країна стала іншою. Почало зніматися українське кіно», - сказав голова Комітету
Верховної Ради з питань культури і духовності, представник партії «Народний фронт» Микола
Княжицький. Народний депутат також відзначив підтримку Верховною Радою пакету законів
щодо декомунізації та щодо відкриття архівів КДБ. «Це доступ до нашої історії. Це зміна нашої
історичної політики. Ми будемо продовжувати це робити», - додав він. Так само, на переконання голови комітету, необхідно ухвалити вже розроблений та узгоджений проект закону
про захист української мови, про українську мову як державну.
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«Народний фронт» – це сильна команда
для складних часів
«Народний фронт» – це справді сильна команда для складних часів, незважаючи на масштабну кампанію з дискредитації, яка ведеться проти політичної сили. «У 2014 році я розуміла, що саме нашій політичній силі доведеться приймати
непопулярні рішення», – заявила народний депутат, керівник
Харківської обласної партійної організації «Народного фронту» Ірина Єфремова. Вона наголосила, що як і кожна партія, «Народний фронт» повинен будувати плани на майбутнє.
«Існує багато технологій для покращення рейтингів, але найкраща з них – іти до людей та пояснювати їм реальний стан
речей. Кращого ще не придумано. Якщо кожен з нас активізується, і буде максимально зустрічатися й спілкуватися з
людьми та простою мовою доносити нашу позицію – повірте,
результати не забаряться. Ми – партія, яка несе код Майдану», – резюмувала Ірина Єфремова.

«Народний фронт» проводитиме
роз’яснювальну кампанію
щодо необхідності реформ
Представники «Народного фронту» проводитимуть активну роботу з громадянами щодо роз’яснення реформ, які відбуваються в Україні. «Завдяки
роботі партії «Народний фронт» та її лідера Арсенія
Яценюка ми маємо членів Кабінету Міністрів та потужну депутатську фракцію, яка формує коаліцію
у Верховній Раді», – зазначив народний депутат,
керівник Івано-Франківської обласної партійної організації «Народного фронту» Володимир Шкварилюк. Він нагадав, що партія добре представлена місцевими депутатами й на обласному та
районному рівнях. «Саме вони після створення нашої команди в 2010 році зайшли в місцеві
ради, саме завдяки їм у 2012 році ми стали об’єднаною опозицією та виграли парламентські
вибори, саме вони потім вигнали банду Януковича та його поплічників», – нагадав депутат.
Володимир Шкварилюк зазначив, що завдяки цим людям у 2014 році «Народний фронт» не
лише посів перше місце на виборах, а й започаткував реформи, які сьогодні продовжує уряд
Володимира Гройсмана. «Ми підемо до людей, ми маємо що їм сказати. Ми повинні йти і перемагати. Ми підемо й говоритимемо людям правду, бо якщо не підемо ми, підуть популісти,
які розвалюватимуть нашу державу, бо, на жаль, деколи брехня солодша, ніж правда», – підсумував депутат.
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