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Політичне шоу із затриманням сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та 
двох інших осіб не має нічого спільного ні з боротьбою з корупцією, ні з правом. Ця справа 
пилилася два з половиною роки на полицях НАБУ і САП. Були проведені десятки експертиз та 
сотні процесуальних дій, в результаті яких, на думку МВС, немає жодного складу злочину, і це 
буде доведено в суді. Але зараз мова про інше. Чому саме після того, коли МВС і персонально 
міністр Аваков не допустив силового розгону наметового містечка під ВР, зайняв окрему і неза-
лежну позицію серед інших правоохоронних органів, виконав конституційні функції з перевірки 
підстав надання громадянства, в тому числі і так званим протестуючим, та є одним з ключових 
балансів у системі правоохоронної діяльності країни та взірцем у реформуванні Національної 
поліції, яка має найвищий рівень довіри громадян України, члену його родини пред’являються 
застарілі і політично мотивовані обвинувачення? Ми розцінюємо цю дію як політичний тиск на 
міністра персонально та Національну поліцію в цілому, на політичну партію «Народний фронт» 
та фракцію цієї партії. Так звана антикорупційна боротьба перетворилася на боротьбу за владу, 
на боротьбу за проведення дострокових виборів, на боротьбу за формування політичних про-
ектів під егідою антикорупційних органів. Не для цього були створені НАБУ, САП і інші антико-
рупційні органи, на які держава витрачає колосальні кошти.

Підвищення зарплати педагогів на 2018 рік передбачатиме 
просування оплати праці на 1 тарифний розряд єдиною та-
рифною сіткою, фіксування надбавки за престижність на рівні 
20% для всіх вчителів, а для кращих надбавка – 30%. Про це 
йшлося під час зустрічі міністра освіти і науки, представника 
партії «Народний фронт» Лілії Гриневич з керівниками обласних управлінь освіти. «Якщо зараз 
обсяг надбавки за престижність – рішення місцевої влади, то з 2018-го ми робимо її обов’язко-
вою. Очевидно, що ці гроші передбачені в межах освітньої субвенції, яку ми даємо на зарплати 
вчителів з Держбюджету. Кращі педагоги – наприклад, ті, що візьмуть перший клас в межах 
реформи НУШ, вчителі в інклюзивних класах та інші мають отримати надбавку на рівні 30%», – 
пояснила Лілія Гриневич. У видатки на наступний рік необхідно обов’язково закласти поділ кла-
сів на групи для вивчення іноземних мов, трудового навчання тощо. Нагадаємо, що у 2017 році 
було збільшено зарплату вчителям на 50%, зокрема завдяки просуванню оплати праці вчителів 
вгору тарифною сіткою на 2 тарифні розряди.

Затримання сина міністра МВС – 
це політичне шоу і боротьба за владу

У 2018-у педагоги отримають підвищену 
на один тарифний розряд зарплату 
та фіксовану надбавку в 20%
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За результатами виборів до місцевих рад об’єднаних тери-
торіальних громад на Прикарпатті, що відбулися 29 жовтня, 
«Народний фронт» здобув 15 мандатів у 4-х місцевих радах. 
Кандидати від «Народного фронту» балотувалися до рад на-
ступних об’єднаних територіальних громад: Брошнів-Осад-
ська селищна рада Рожнятівського району; Дзвиняцька 
сільська рада Богородчанського району; Ланчинська селищ-
на рада Надвірнянського району; Ямницька сільська рада 
Тисменицького району. В результаті волевиявлення грома-
дян представники партії «Народний фронт» були обрані до 
всіх чотирьох рад вищезазначених ОТГ.  Загалом «Народний 
фронт» на виборах 29 жовтня висунув своїх кандидатів у 10 
областях, і за результатами отримав 31 мандат у міських, сіль-
ських, селищних радах об’єднаних територіальних громад.

«Народний фронт» на Прикарпатті 
отримав представництво 
у чотирьох радах об`єднаних 
територіальних громад

Делегати VI сесії Парламент-
ської асамблеї ЄВРОНЕСТ, яка 
пройшла у Києві 29 жовтня-1 
листопада, ухвалили резолюцію, 
що засуджує російську агресію 
проти України. “Ми прийняли 
резолюцію, в якій говоримо про 
національну безпеку та ще раз 
засуджуємо дії Російської Феде-
рації. Резолюції, які приймаються 
асамблеєю ЄВРОНЕСТ, потім ад-
ресуються Саміту Східного парт-
нерства. Найближчий Саміт відбудеться 24 листопада у Брюсселі, тому там почують цей 
наш посил”, – заявив представникк фракції “Народний фронт” Олександр Кодола. Під час 
засідання також були заслухані доповіді та ухвалені проекти резолюцій з таких питань, як 
забезпечення свободи і чесності засобів масової інформації та подолання впливу еконо-
мічної кризи на безробіття серед молоді в ЄС і країнах-партнерах Східної Європи; зміцнен-
ня енергетичного співробітництва зі Східним партнерством з метою реалізації Паризької 
угоди про зміну клімату 2015 року; становище жінок на ринку праці в країнах-учасницях 
Східного Партнерства тощо.

ЄВРОНЕСТ засудила 
російську агресію 
проти України
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З 1 листопада 2017 року закладено нитку графіка поїзда 
№1319/1320 по транзитному маршруту через Україну в рам-
ках Нового Шовкового шляху. За словами Міністра інфра-
структури, представника партії «Народний фронт»  Володи-
мира Омеляна, потяги складатимуться з 57 платформ під 
універсальні контейнери. Китайська сторона узгодила нитку 
графіка поїзда, який буде проходити через територію України (Чоп, Мостиська) з Чженчжоу в 
напрямку Словаччини, Польщі та Угорщини. Мінінфраструктури активно працює із Держре-
зервом України з метою наповнення поїздів вантажами, а також посилюють координацію з 
метою налагодження експорту українських товарів до Китаю. Міністр підкреслив, що це по-
чаток великого процесу з повернення України до ліги світових держав-транзитерів: «Знижен-
ня портових тарифів і зборів, розширення прямого сполучення з країнами ЄС, модернізація 
інфраструктури із подальшою інтеграцію української транспортної системи до європейських 
і транс‘європейських транспортних коридорів – комплекс заходів, який поверне Україну до 
ліги світових держав-транзитерів».

Україна – частина 
Нового Шовкового шляху

Міністерство молоді та спорту на чолі з пред-
ставником партії «Народний фронт» Ігорем 
Ждановим виконало зобов’язання перед всіма 
збірними командами України із зимових видів 

спорту, які претендують на участь в Олімпіаді-2018. Станом на жовтень 2017 року україн-
ськими спортсменами завойовано 15 ліцензій, з них 11 – в біатлоні та 4 – у фігурному ка-
танні. Наразі триває ліцензійний відбір в інших видах спорту, який завершиться у січні 2018 
року. Спортсмени-кандидати на завоювання ліцензій від України здійснюють підготовку за 
окремою олімпійською програмою фінансування у 2017 році на суму 54,64 млн грн. Витрати, 
пов’язані з участю у зимових Олімпійських іграх-2018 році, складають 9,4 млн грн. Складо-
вою заходів, які здійснюються Міністерством – є закупівля сучасного обладнання та інвен-
тарю. Вже придбано та по окремих позиціях завершуються придбання обладнання та пред-
метів довгострокового використання, спортивного одягу, взуття, аксесуарів, спортивного 
інвентарю, парадної форми тощо.

Мінмолодьспорту виконало 
зобов’язання перед всіма 
збірними командами України, 
які претендують на участь 
у зимовій Олімпіаді


