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Арсеній Яценюк про ухвалення Виборчого кодексу:
Черговий крок до інституційного зміцнення України
«Зроблено черговий крок до інституційного зміцнення
України. Відкритим спискам бути. Чесність і демократичність виборчого процесу робить Україну сильнішою»,
– наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній
Яценюк у своєму дописі на Facebook після ухвалення
Верховною Радою нового Виборчого кодексу.
Він зазначив, що це голосування в парламенті було
складним: «Парламент, відправлений на дочасні вибори,
відчуває брак голосів. Але тим більш цінним є те, що навіть за таких обставин Виборчий кодекс ухвалено».
Арсеній Яценюк висловив вдячність фракції «Народного фронту» за плідну роботу над кодексом і за результативне голосування.

Арсеній ЯЦЕНЮК:

Ув`язнення Марківа – політичний процес.
Із цим вироком не можна миритися
«Із вироком Віталію Марківу не можна миритися. Як і не можна миритися з логікою політичної доцільності, яка останнім часом дуже активно застосовується в деяких європейських
країнах у ставленні до примирення з Москвою», – наголосив Арсеній Яценюк у своєму дописі
на Facebook.
Нинішнє рішення італійського суду, який засудив українського добровольця Віталія Марківа на двадцять чотири роки, вимагає оскарження, підкреслив лідер партії «Народний фронт»:
«Усім, хто неупереджено слідкував за процесом, зрозуміло, що вагомих доказів провини
нацгвардійця Марківа немає».
Арсеній Яценюк підкреслив, що звинувачення будувалося на багатьох непідтверджених
припущеннях, а «загальну атмосферу формували політичні спекуляції».
«Треба продовжити боротьбу за свободу Віталія Марківа. Його ув`язнення стало політичним процесом, який не може залишити байдужою Україну», – наголосив він.
«Вірю, що об`єктивність європейських судових інституцій не дозволить вчинити несправедливість проти нашого співвітчизника», – підкреслив Арсеній Яценюк.

Голова Верховної Ради подякував «Народному фронту» та
особисто Арсенію Яценюку за проведення реформ в Україні
Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час
церемонії закриття Верховної Ради VIII скликання
подякував фракції «Народний фронт» та особисто
лідеру партії Арсенію Яценюку за проведення реформ в Україні.
«Хочу подякувати Арсенію Яценюку, який був
Прем’єр-міністром, і який спільно з нами розпочинав реформи. Ми знали, що вони будуть непопулярними, але він не шукав слави, він твердо йшов,
працюючи задля України», – заявив Голова Верховної Ради.
«Хочу подякувати фракції «Народний фронт».
Це бойова фракція, яка була ініціатором величезної кількості національних рішень у парламенті, яка своєю енергією та своїм духом проводила ці рішення», – додав він.
Всього, за словами спікера парламенту, Верховна Рада VIII скликання прийняла майже
3 тисячі законів.
«Верховною Радою VIII скликання було проведено 580 пленарних засідань. Було прийнято 2734
законодавчих акти, в тому числі 987 законів і кодексів в цілому», – резюмував Андрій Парубій.

Олександр ТУРЧИНОВ:
Головна загроза змін до Конституції –
це втрата унітарної незалежної України
В умовах військового протистояння з РФ тема щодо особливого статусу російської мови і двопалатного парламенту, у якому «будуть представлені штучно створені анклави,
які говорять російською, – це федералізація України на умовах Росії».
Про це Олександр Турчинов сказав в інтерв`ю LB.UA.
«Це перетворення унітарної держави на федеративну або
навіть на конфедерацію. Це припинення існування незалежної України, припинення європейської і євроатлантичної інтеграції. Це повернення під протекторат Росії», – наголосив він,
додавши, що головна загроза змін до Конституції – це втрата унітарної незалежної України.
За словами Олександра Турчинова, для росту і процвітання держави потрібна стабільність.
«В її основі – базові правила і закони, які пропрацювали не п’ять, а хоча б 50 років», – підкреслив він, додавши, що якщо кожні п‘ять років нова влада буде змінювати Конституцію, це
призведе до розбалансування і зміни усього базового законодавства, що аж ніяк не сприяє
стабільності. «Відсутність стабільності унеможливлює зростання економіки і залучення інвестицій. Це беззмістовний біг по колу», – сказав він.
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Андрій Парубій закликав ветеранів та волонтерів 24 серпня
пройти Парадом Незалежності по Хрещатику
Попри рішення президента Зеленського про скасування урочистого параду до Дня Незалежності України, захисники держави мають пройти святковим маршем по головній вулиці країни
24 серпня, – заявив спікер парламенту, представник «Народного фронту» Андрій Парубій.
«Президент Зеленський оголосив про скасування традиційного військового параду до Дня
Незалежності України. Прикро вражений таким рішенням. Але чи буде парад – не їм вирішувати. Для патріотів України День Незалежності – головне свято, адже за самостійність і
державність віддавали свої життя багато поколінь українців. Тисячі наших сучасників – кращих доньок та синів України – загинули у новітній війні з імперською Росією, яка триває вже
п‘ятий рік», – заявив Андрій Парубій.
Голова Верховної Ради закликав ветеранів війни з Росією, волонтерів, учасників Революції
гідності вийти з бойовими прапорами на Хрещатик 24 серпня та пройти Парадом Незалежності.
«Щоб вшанувати безсмертний подвиг українських героїв, закликаю усіх, хто боровся і воював за волю України, учасників Революції гідності, ветеранів російсько-української війни,
волонтерів, військових, 24 серпня вийти на Хрещатик та пройти Парадом Незалежності головною вулицею держави. Беріть у свої руки бойові знамена, підіймайте прапори, з якими ми
боронили Україну. Під гаслом «Слава Україні!» та гімном «Зродились ми великої години» – до
зустрічі на Хрещатику у День Незалежності», – підсумував Андрій Парубій.

Тарас КРЕМІНЬ:
Зарплати вчителів з 2017 року зросли у понад два рази
За нинішню каденцію роботи Верховної Ради України Комітет з питань науки і освіти розробив закон про освіту та низку інших законодавчих ініціатив, якими українська держава може пишатися, а український вчитель має авторитет і репутацію.
Про це заявив народний депутат фракції «Народний фронт», член
профільного комітету Тарас Кремінь на брифінгу в парламенті.
«Перше, за роки незалежності ми змогли системно і безпрецедентно
вирішити низку важливих питань щодо організації та структури вертикалі (в системі освіти. –
Ред.), починаючи із закону про освіту, який є базовим», – підкреслив народний депутат.
«Друге, ми змогли вперше за десятиліття підняти соціальні стандарти освітян. Тому сьогодні
український вчитель має авторитет, репутацію та гідну заробітну плату. У 2017 році вона зросла
удвічі, у 2018 на 15%, у 2019-му також триває підвищення соціальних стандартів. Але ми не зупиняємось на цьому і сподіваємось, що на засіданні Кабінету Міністрів буде прийнято рішення про
підвищення оплати праці працівникам закладів дошкільної освіти, позашкільних закладів а також
педагогам, які викладають у закладах профільної технічної освіти», – заявив Тарас Кремінь.
І третє, за словами представника профільного комітету, депутати підвищили стипендії студентам. Окремо нагадав представник «Народного фронту» і про інклюзивну освіту, адже
були створені умови і для дітей, і для учителів, які опікуються тими, хто має особливі потреби.
«Цей комплекс був би неможливим, якби наш комітет не збирався так часто і більшістю
голосів не вирішував важливі для розвитку країни питання. Хочу підкреслити, що сьогодні
на черговому засіданні буде розглядатися підготовка до другого читання закону про повну
середню освіту», – резюмував Тарас Кремінь.
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Андрій Парубій:
Україна відбила чергову інформаційну атаку Кремля
Примушення телеканалу «NewsOne»
відмовитись від проведення телемосту з Росією є успіхом у протистоянні черговій атаці Кремля, - заявив
Голова Верховної Ради, представник
«Народного фронту» Андрій Парубій.
«Ми відбили ще одну інформаційну атаку Кремля – ми змусили «п’яту
колону» Москви відмовитись від ідеї
телемосту», – заявив Андрій Парубій.
«Спочатку вони вбили 13 тисяч
українців, а тепер вирішили про це
поговорити», – обурився спікер парламенту.
Такі дії каналу «NewsOne», за словами Андрія Парубія, мають коштувати йому ліцензії на
мовлення.
«Адже трансляція, а тим паче ретрансляція, забороненого в Україні каналу «Росія» неприпустима і є злочином», – наголосив представник «Народного фронту».
«Ми вчора продемонстрували єдність - коли всі політики, журналісти та небайдужі громадяни були єдині у відсічі агресору, і разом ми відбили чергову інформаційну атаку Кремля. Я переконаний, що і в парламенті майбутнього скликання буде достатня проукраїнська
більшість, яка не допустить реваншу», – підсумував Андрій Парубій.
Нагадаємо, минулого понеділка Шевченківський районний суд Києва відмовив у повному обсязі в задоволенні позову телеканалу «NewsOne» до керівника фракції «Народний
фронт» Максима Бурбака та політичної партії «Народний фронт».
Телеканал «NewsOne» вимагав у суді спростувати інформацію, опубліковану на сайті
«Українська правда» під заголовком: «БПП і Народний фронт» вимагають очистити українські ЗМІ від «п’ятої колони».
Як відомо, «Народний фронт» неодноразово наголошував на загрозі інформаційній безпеці держави з боку проросійських каналів. НФ звертався до лідерів патріотичних сил
відкрито заявити про бойкот інформаційних рупорів Кремля, а від державних структур вжити заходів для захисту України від інформаційної агресії на нашій території.
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