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РОЗПОЧАТО КРИМІНАЛЬНЕ
ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ
ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ
АРСЕНІЯ ЯЦЕНЮКА НА ПОСАДІ
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ
Після низки публікацій в ЗМІ та звернень народних депутатів, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочато кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність Арсенія Яценюка під час його
перебування на посаді прем`єр-міністра України з метою
перешкоджання його діяльності і подальшої відставки з
посади голови уряду. Зловмисників буде встановлено та
притягнуто до відповідальності за статтею «Втручання у
діяльність державного діяча» Кримінального кодексу України. Крім того, слідство розглядає
версію змови групи осіб для реалізації цього злочинного задуму. За попередніми висновками, вони здійснювали втручання шляхом підкупу громадян, організації проплачених мітингів
та розповсюдження дискредитаційної та неправдивої інформації у ЗМІ та через народних депутатів, експертів, інших осіб. За інформацією народного депутата України Олександра Онищенка, лише протягом 2015-2016 років на подібні акції було витрачено понад 30 млн доларів.

У МВС РОЗПОЧАТО РОБОТУ НАД ПЛАНОМ
ЗАХОДІВ З ДЕОКУПАЦІЇ ДОНБАСУ
Міністр внутрішніх справ, представник партії «Народний фронт»
Арсен Аваков обговорив з головами центральних органів виконавчої влади системи МВС план заходів з підготовки системи міністерства до відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.
Міністр заявив, що вже влітку повинен бути готовий план з деокупації Донбасу. «Вже влітку ми
повинні мати цей документ на руках. Він буде охоплювати дві частини: підготовчу та практичну.
Основна мета плану – звільнення тимчасово окупованих територій, відновлення конституційного ладу України, захист прав і свобод наших громадян», – сказав Арсен Аваков. Велику роль
в його реалізації грає інформаційна складова. «Ми повинні залучати громадськість до обговорення плану та інформувати населення на кожному його етапі», – додав Арсен Аваков. Міністр
наголосив, що всі представники центральних органів виконавчої влади та робоча група повинні
детально опрацювати всі пункти плану та вже найближчим часом подати свої зауваження.

Лілія ГРИНЕВИЧ:
Області мають оперативно розподілити
виділений 1 млрд грн на обладнання
для Нової української школи
Ще 4 квітня Уряд прийняв постанову, якою розподілив майже 1 млрд гривень на обладнання для Нової української школи. Таким чином ці гроші пішли на області, які мають оперативно розподілити суми на органи місцевого самоврядування,
щоб було достатньо часу на проведення тендерів. «Загалом на Нову українську школу через
різні субвенції в 2018 році держава передбачила майже 2 млрд грн – 1 869 749 гривень. З них
кошти цільової субвенції на Нову українську школу – більше 1 млрд 300 млн, що складається з
998,7 млн на закупівлю обладнання для початкових класів та 386,5 млн – на підвищення кваліфікації вчителів. До мене надходять тривожні сигнали, що в окремих областях затягується процес
подальшого розподілу цих коштів. І я дуже прошу не затягувати з цим процесом, адже тендери
забирають багато часу, а меблі мають бути у школах до 1 вересня», – наголосила Міністр освіти
і науки, представник партії «Народний фронт» Лілія Гриневич. Вона підкреслила, що місцеві органи мають не втрачати час, а присвятити його організаційним питанням щодо закупівлі якісного
обладнання. «23 березня МОН дало загальні, але більш ніж зрозумілі методичні рекомендації,
в яких йдеться про те, яке саме обладнання можна закуповувати на виділені державою гроші
та який вигляд повинен мати клас. Зокрема, у класі має бути створено 8 навчальних осередків.
Також у цих рекомендаціях є застереження щодо безпеки, зовнішнього вигляду та мобільності
обладнання. Парти мають бути належного кольору, легкі та мобільні, для роботи дітей у групах,
не травматичні тощо. Для того, щоб закупити правильне, потрібне для НУШ обладнання, ви маєте вивчити усі необхідні документи. Будь ласка, приділіть цьому час», – додала вона.

ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯН ДОРУЧИВ ТЕРМІНОВО
ОРГАНІЗУВАТИ ПРОЦЕС РЕМОНТУ АВТОШЛЯХІВ
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
За підсумками робочої поїздки до Південних регіонів України, Міністр
інфраструктури, представник партії «Народний фронт» Володимир
Омелян провів окрему нараду щодо проблемних питань ремонту доріг в
Миколаївській області. Володимир Омелян наголосив, що ситуація, коли
кошти на ремонт автошляхів Миколаївщини виділені у розмірі понад
1 млрд. гривень, а дороги не ремонтуються, є неприпустимою: «Такого бути не може, що країна під час війни виділяє кошти на ремонт доріг, а місцева влада і дорожні служби не можуть домовитися між собою і організувати процес.
Станом на сьогодні Миколаївщина однією з найгірших областей за станом автошляхів та темпами
їх відновлення». Міністр інфраструктури дав доручення терміново організувати процес ремонту
доріг в області: «Мене не цікавить, як область і дорожні служби організують процес – мене цікавить результат. Керівництво області звітуватиметься мені щоденно про обсяг робіт, який було
виконано за день». Під час наради було схвалено рішення про відрядження представників керівництва Укравтодору та Укртрансбезпеки до Миколаївської області на два тижні з метою кращої
організації процесу ремонту доріг та посилення габаритно-вагового контролю на автошляхах.
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
Вісник онлайн 30 квітня – 13 травня

УКРАЇНА ПРОВЕЛА ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
З КІКБОКСИНГУ ISKA НА НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКОМУ РІВНІ
Міністр молоді та спорту, представник партії «Народний фронт» Ігор Жданов високо оцінив
рівень організації та проведення в Києві чемпіонату світу з кікбоксингу ISKA. На його підготовку з державного бюджету було виділено 650 тис. гривень, і ще 1,1 млн. — додатково на його
проведення. «Дуже пишаюся, що ми змогли провести світову першість з цього видовищного
виду спорту на надзвичайно високому рівні. Я спілкувався із президентом європейської федерації, і він сказав мені: ви настільки підняли планку проведення таких змагань, що країна, яка
проводитиме наступний чемпіонат світу, повинна рівнятися на Україну», – зазначив міністр.
Також Ігор Жданов взяв участь у нагородженні переможців та призерів світової першості.
Змагання у столичному МВЦ стартували 1 травня. Протягом п’яти днів понад 500 кікбоксерів з
34 країн з різних куточків планети змагалися за нагороди у розділах К-1, фул-контакт, лоу-кік.
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