МИ СФОРМУВАЛИСЯ НА МАЙДАНІ І ВЗЯЛИ НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
В НАЙСКЛАДНІШІ МОМЕНТИ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Три роки тому починалася нова Україна.
Під пострілами, у вогні народжувалася
українська нація. Крізь дим палаючих
шин з’являлося наше нове майбутнє.
Тоді ми перемогли. Вирвали свободу.
Визволили державу з полону.
Державу, пограбовану бандою Януковича. Знекровлену і знесилену. На яку
вже за кілька днів нападе Росія. Окупує
Крим. Почне війну на сході. І знову поллється кров.
Хтось мав взяти на себе відповідальність.
Наша команда згуртувалася та загартувалася на барикадах Майдану. Сильна
команда для найскладніших часів.
«Народний фронт».
Ми захищали країну на всіх фронтах
В умовах війни та хаосу ми сформували уряд, відновили вертикаль влади, провели люстрацію – одну з
базових вимог Майдану.
В умовах повної відсутності коштів та мільярдних
боргів Януковича ми змусили олігархів платити
більші податки. Наповнили розграбовану державну
скарбницю, скоротили борги країни і, головне, – в
надскладних умовах забезпечили виплати зарплат
та пенсій.
Ми зробили те, що всі ці роки вважалося неможливим – позбулися російського газового зашморгу.
Україна стала енергетично незалежною. Вже третю
зиму Україна житиме без російського газу. А українці не віддаватимуть своїх грошей, щоб забезпечити
надприбутки крадіям та ворогу.

Тоді нас почали знищувати
Ми різко підвищили податки для олігархів. У відповідь проти нас «включили» сотні негативних придуманих сюжетів на телеканалах.
Ми успішно протистояли агресору. Проросійські сили
інвестували мільйони доларів у кампанію проти нас.
Ми стали на заваді монополізації влади. Проти нас
задіяли весь ресурс продажних політичних гравців.
Та попри все ми продовжували працювати. Не дозволили розвалити коаліцію. Бо для нас це не просто
ситуативна коаліція З кимось. Це коаліція ЗА сильну, європейську, сучасну і процвітаючу Україну.
У надскладних умовах нам вдалося неймовірне.
Пізніше міжнародні партнери оцінять це й назвуть
уряд Яценюка найбільш орієнтованим на реформи
та одним із найбільш професійних.
«Народний фронт» бачить Україну європейською.
Одразу після Майдану Арсеній Яценюк добився підписання політичної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом. За менш ніж два роки роботи уряду Яценюка
і парламенту було розроблено та ухвалено 144 акти,
що дали зелене світло безвізовому режиму з ЄС.
«Народний фронт» бачить Україну сильною. Ми заново створили українську армію. Добре озброєну
і боєздатну. Підвищили в рази зарплатню військовим. Уперше в історії почали облаштовувати державний кордон із Росією, країною-агресором.
«Народний фронт» бачить Україну безпечною. Ми
провели реформу поліції, головним принципом якої
стало «Служити і Захищати». Поліції, яка отримала
довіру громадян.
«Народний фронт» бачить Україну успішною. Ми
захистили бізнес від принизливих і корупційних перевірок. Спростили умови ведення бізнесу, знизили
податки, зменшили бюрократичний тиск.

Наші офіцери пішли на війну в перших рядах – у добровольчих батальйонах, Нацгвардії, волонтерами.
Зупиняли наступ ворога та відвойовували українську землю на сході.

«Народний фронт» бачить Україну – українською.
Створюється українське кіно, виходять наклади
української книги. Українська пісня звучить на радіо, телеведучі заговорили українською. Ми повернули вулицям, селам і містам українські назви, залишивши в далекій історії радянські «сєрп і молот».

Ми далі відсіч у гібридній війні: ввели санкції проти
країни-агресора, згуртували країни Заходу на нашу
підтримку у війні з Росією, заручилися їх військовою, економічною та дипломатичною допомогою.

«Народний фронт» бачить Україну освіченою. Реформа освіти нарешті наближає українську школу
до європейської. Нова українська школа розкриє
здібності, таланти та можливості кожної дитини.

На парламентських виборах 2014 року українці оцінили результати нашої роботи. Підтримали сильну
команду «Народного фронту».

«Народний фронт» бачить Україну справедливою.
Ми розпочали реформу судів. Зобов’язали чиновників звітувати перед громадянами за свої доходи та
витрати. Ми створили систему антикорупційних
органів. Відкрили центри безоплатної правової допомоги по всій країні. Зробили доступними справедливі субсидії для тих, хто цього потребує.

Це багатьом не сподобалося. «Народний фронт»
став силою, яка не дала монополізувати владу, не
йшла на «договорняки» з окупантом і жорстко відстоювала інтереси української держави.

Забезпечили повернення награбованих мільярдів
Януковича до державного бюджету.
«Народний фронт» бачить Україну комфортною для
життя. Відкрили нові сервісні центри, запровадили
низку електронних послуг. Віддали на місця більше коштів, більше прав та більше відповідальності
перед громадою – для будівництва садків, шкіл та
лікарень. Почали будувати дороги. Навіть в умовах
війни ми поступово підвищували соціальні виплати
та зарплати. Серйозно допрацювали та забезпечили прийняття пенсійної реформи для зростання
пенсій мільйонам українців.
«Народний фронт» – це команда людей справи, які у
найскладніші часи української історії взяли на себе
відповідальність за долю країни. «Народний фронт»
– це команда сильних особистостей, бо сьогодні
жоден яскравий лідер не зможе досягти результату, якщо не спирається на сильну, спроможну діяти
команду.

Ми були, є і залишимося єдиною командою
Ми не опускаємося до політичних сварок, просто робимо свою справу. Кожен на своєму місці.
Для нас доля держави понад усе. Вона важливіша за політичні рейтинги й особисті інтереси.
Ми найбільш дисциплінована та реформаторська фракція в парламенті. Це визнають усі незалежні експерти.
Ми єдина політична сила в країні, яка виконує
свої передвиборні зобов’язання та втілила свою
передвиборчу програму.
Ми не займаємося популізмом. Ми робимо ставку на результат. Свідомо взяли на себе ухвалення непопулярних, але життєво необхідних країні
рішень.
Рік за роком ми робимо свою роботу – будуємо
Україну.
Так, будувати важче, ніж руйнувати. Виконувати
обіцяне важче, ніж робити популістські заяви,
які не збираєшся виконувати. Брати на себе відповідальність важче, ніж звинувачувати й поливати брудом.
Але ми свій вибір зробили. Втілено багато з того,
що здавалося неможливим. Розумні оцінять результати, а не порожні слова.
Попереду – довгий шлях. Україну буде звільнено
від ворога. Ми втримаємо всі досягнення та продовжимо зміни на краще.
Наша міць – у єдності. У вірності принципам.
У готовності працювати. Немає сили, що встоїть проти людей, які вірять у свою країну та свій
народ.

Сьогодні Україна проходить найскладніший етап у своїй новітній історії. З моменту проголошення Незалежності не припинялася тиха війна проти нашої держави. Російська імперія не могла змиритися з втратою України, з рішенням українців жити
самостійним цивілізованим життям.
Революція Гідності розпочалася, коли керована кремлівськими маріонетками влада брутально обірвала багаторічну підготовку до асоціації з Євросоюзом. Зберігаючи формальну незалежність, нас хотіли остаточно і назавжди залишити сірою і
відсталою «зоною особливих геополітичних інтересів» Кремля…
Але український народ повстав. Він заявив своє виключне суверенне право визначати нинішнє і майбутнє власної країни.
Саме на Майдані Гідності сформувалася команда «Народного фронту». Команда, яка у лютому 2014 року взяла на себе відповідальність за розграбовану і знесилену країну, за відбиття збройної агресії Росії. Ми взялися за порятунок держави на
фронті, в уряді, в парламенті, у місцевих громадах, в громадянських ініціативах. Перед нами стояло надскладне завдання:
зміцнити державу, дати відсіч агресору і одночасно гарантувати розвиток демократичного устрою в Україні. Нам це вдалося.

Арсеній ЯЦЕНЮК,
Лідер політичної партії
«Народний фронт»

Нам є чим гордитися. В небачено стислі строки створили боєздатне українське військо, Нацгвардію, нову поліцію, стабілізували економіку воюючої країни, різко скоротили залежність від російських ринків і ресурсів. Відновлюється національна пам’ять
українського народу, українська мова і пісня повертаються на телебачення і радіо. Безпрецедентно зростає вплив громадянського суспільства на всі сфери державного управління. Розвивається економічна кооперація із західними партнерами.
Наша команда досягнула б значно більших результатів, якби замість допомоги ми не отримували підступних ударів у спину.
Але попри складні виклики і загрози «Народний фронт» довів свою єдність, стійкість і здатність гарантувати українцям незалежність. Іншої такої команди немає. І ми впевнено йдемо далі.

Наша незмінна мета: подальший захист і утвердження міцної національної Держави, спроможної захистити себе і своїх громадян. Немає і ніколи не буде прав
і свобод без незалежності та безпеки. Цій меті мають бути підпорядковані всі завдання – в тому числі й відновлення територіальної цілісності України. Крим і
Донбас – це українська територія. Але ми не можемо і не будемо жертвувати незалежністю Держави заради механічного повернення земель. Відновлення територіальної цілісності мусить зміцнити, а не ослабити Україну. І так буде.
Сьогодні вся планета, включно з державами Заходу, увійшла в період політичної турбулентності. Ці обставини вимагають від нас форсованого утвердження
сильної національної держави, здатної захистити свої кордони, свої інтереси, безпеку громадян. Ми вдячні нашим західним партнерам за дружнє плече. Але вони
можуть, мусять і – я впевнений – будуть робити більше для свого надійного союзника – України. Не менше за нас увесь цивілізований світ зацікавлений у зміцненні України – найбільшої держави в Європі, яка сьогодні зі зброєю в руках стримує поширення кремлівської тиранії на весь континент. Поразка України мала б
фатальні наслідки для Європи і цілого світу.
Наші стратегічні завдання: дедалі тісніша інтеграція з країнами ЄС та отримання реальних і необмежених гарантій безпеки України через повноцінне членство
в НАТО. Ми впевнені у тому, що незалежна Україна врятує Європу і суттєво підсилить Північноатлантичний альянс. Це обопільний інтерес і наша історична місія.

Агресія Російської Федерації проти України розпочалася в умовах, коли в нашій
державі було фактично знищено Збройні
Сили, ліквідовано оборонний потенціал,
знищено або розпродано на металобрухт
більшість підприємств оборонно-промислового комплексу.

Олександр Турчинов,
Секретар РНБО України

Але у найдраматичніші часи новітньої історії нам у стислі строки вдалося відновити систему безпеки та оборони держави,
сформувати Національну гвардію, провести мобілізацію, розпочати розбудову
потужних Збройних Сил. Ми змогли звільнити більшу частину Донбасу і зупинити
просування російських гібридних військ
на захід.

Не отримавши військової допомоги від
стратегічних партнерів, ми змушені були
розраховувати лише на себе. Тому дуже швидко було відновлено потенціал
оборонної промисловості, що нині повністю забезпечує наші Збройні Сили й
інші силові структури всією необхідною зброєю та військовою технікою. Розробляється нова перспективна зброя, відновлюється потужний ракетний потенціал. На новому обладнанні здійснюється повний цикл виробництва боєприпасів,
які ніколи раніше в Україні не вироблялись.
Відновлюються позиції нашої держави на міжнародних ринках озброєння. Запорука високої якості та конкурентності української зброї та військової техніки – важливі конструктивні зміни прикладного характеру, що їх виробничники вносять з урахуванням пропозицій наших головних експертів – українських
солдатів і офіцерів. Окрім того, під час виробництва нових видів зброї та техніки
одразу ж закладаються стандарти НАТО.
Для нас одним із пріоритетів є проведення реформ згідно зі стандартами НАТО,
зокрема, досягнення сумісності сил і засобів суб’єктів сектора безпеки і оборони України з силами і засобами відповідних структур країн-членів Альянсу, що
забезпечить у майбутньому набуття членства в НАТО та захист України шляхом
участі у міжнародній системі колективної оборони.
Відповідно до стандартів НАТО було ухвалено низку стратегічних документів,
що визначають напрямки розвитку і реформування сектора безпеки і оборони.
Через суттєве посилення рівня загроз в інформаційній та кібернетичній сферах
РНБО України своїм рішенням запровадила санкції проти російських юридичних
осіб, інформаційних ресурсів, соціальних мереж та виробників програмного забезпечення, діяльність яких створює такі загрози для нашої країни. Сформовано Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО для ефективної
протидії кібернетичній агресії, кібершпигунству та кіберзлочинності.
Рішенням РНБО України також запроваджено жорсткий контроль здійснення в’їзду та перебування в Україні іноземців, зокрема, громадян Російської Федерації.
Проти нашої країни ведеться системна і жорстока війна, і ми не маємо іншої
альтернативи, окрім як перемогти у цій війні. Але для цього потрібна мобілізація
всіх ресурсів держави, ефективна взаємодія і координація між усіма складовими оборонної та безпекової сфери в Україні.
Нашим головним пріоритетом має стати розбудова сильної національної держави, яка здатна забезпечити розвиток незалежної України. Тільки така держава здатна змусити рахуватися зі своїми інтересами. Держава, яка зможе
захистити життєво важливі інтереси українців – суверенітет, свободу і гідність,
забезпечити економічний розвиток, є запорукою нашої незалежності та динамічного розвитку. І це є спільна справа всього Українського народу.

У січні 2018 року ми святкуватимемо століття проголошення Незалежності України,
яка стверджувалась Четвертим Універсалом Української Центральної Ради.
Історики та політики проводять багато паралелей між часом Української Революції
та сучасністю. Справді, маємо схожі виклики. Проте сьогодні в нас є головна відмінність та перевага – мудрість і досвід. Ми
знаємо, що призвело до поразки незалежної держави сто років тому.
Наші воїни сьогодні, як і тоді, протистоять
російській агресії. Наші бійці на Донбасі бережуть не лише наш спокій, а й мир у всьому вільному світі. Українські воїни тримають
Андрій Парубій,
фронт, щоб ми з Вами мали можливість зміцГолова Верховної Ради
України
нювати і змінювати на краще нашу країну.
І в умовах гібридної війни український Парламент законодавчо проводить масштабні
стратегічні зміни майже в усіх сферах суспільного життя задля зміцнення та розвитку України.
Цієї осені Верховна Рада ухвалила фундаментальні реформи: пенсійну, судову,
освітню та охорони здоров’я. Необхідність цих реформ очевидна. Судова реформа націлена на знищення корупції у судових органах та прискорить розгляд
справ, які тривали роками. Пенсійна дала можливість підвищити пенсії вже сьогодні. Освітня створить прозору систему освіти, допоможе подолати корупцію
та підніме якість середньої та вищої школи. Реформа охорони здоров’я знівелює
корупцію в лікарнях та підвищить якість надання медичних послуг.
Відчути і оцінити результати цих системних реформ ми не зможемо просто зараз, має пройти час, але беззаперечним лишається те, що ми щодня зміцнюємо
і змінюємо країну на краще.
Найголовніше, що через ці реформи ми втілюємо, мабуть, найважливіші цивілізаційні зміни – змінюємося ментально і культурно. Ми назавжди прощаємося
з гнітючим колоніальним спадком імперії, з підневільним минулим. Ми долаємо
«малоросійство», колоніальні комплекси меншовартості та вчимося бути свідомими українцями – сучасними, вільними й гідними, які усвідомлюють і цінують
унікальну самобутність свого народу у глобальній родині Людства.
Той, хто виступає проти реформ і якісних змін держави, – однозначно не бажає
Україні добра.
Коли ми говоримо про реінтеграцію Донбасу, постає багато дискусійних питань.
Але важливо розуміти, що для успішної реінтеграції Донбасу та Криму маємо будувати в Україні сильну економіку, творити сприятливий інвестиційний клімат та
комфортні умови ведення бізнесу, будувати могутню європейську Україну, яка
буде членом НАТО та ЄС, а головне – зміцнювати нашу армію. Це – шлях єдності,
сили і розквіту України.
Путін це добре усвідомлює, тому за будь-яку ціну хоче повернути нас у сферу впливу архаїчної імперської Росії. Російські терористи здійснюють теракти в
самому центрі Києва. Нас намагаються залякати і змусити капітулювати. Наше
остаточне звільнення, неухильне зміцнення та євроатлантична інтеграція для
путінської Росії є смертельно небезпечними.
Але так само, як ми не злякались і не зупинились під час Майдану та прямої
агресії Росії у 2014 році, нас не зупинять жодні російські залякування й зараз.
Для нас запорукою перемоги у всі часи була єдність! Нас єднають спільні цінності і прагнення. Досягаючи спільних цілей, маючи спільну відповідальність і
тверду волю, ми збудуємо могутню, чесну і справедливу державу для вільного і
гідного життя кожного українця.
Разом переможемо!

ДОСЯГНЕННЯ «НАРОДНОГО ФРОНТУ»
Фракція «Народного фронту» у Верховній Раді визнана незалежними експертами найбільш реформаторською: наші депутати частіше, ніж представники інших
фракцій, голосували за проекти законів, спрямовані на реформування країни.
За оцінками аналітиків Комітету виборців України, «Народний фронт» – лідер
із виконання передвиборчої програми, він зміг реалізувати її на 82%. Більшість
положень зі списку «ТОП реальних досягнень українських реформ», складеного

Реанімаційним пакетом реформ, були ініційовані або ухвалені за підтримки
«Народного фронту». За оцінкою КВУ, Максим Бурбак – найефективніший з лідерів фракцій Парламенту. Представники фракції очолили рейтинги найактивніших
депутатів-мажоритарників за версією ОПОРИ та найефективніших у дослідженні
журналу «Фокус». Представники політичної сили в Уряді визнані найвідповідальнішими міністрами за версіями VoxUkraine та «Слово і діло».

РЕЙТИНГ ФРАКЦІЙ

ВИКОНАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКИМИ ПАРТІЯМИ
СВОЇХ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ОБІЦЯНОК

82%

«Народний фронт»
Блок Петра Порошенка

54%

ВО «Батьківщина»
Опозиційний блок

Блок Петра Порошенка
Об'єднання «Самопоміч»
Радикальна партія
ВО «Батьківщина»
Позафракційні
Група «Воля народу»
Група «Відродження»
Опозиційний блок

60%

Об'єднання «Самопоміч»
Радикальна партія

«Народний фронт»

42%
37%
23%

Дослідження КВУ

246
238
223
220
150
119
107
50

33 ФАКТИ про досягнення двох урядів Арсенія Яценюка у 2014-2016
•підписано політичну частину Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом
•виконано усі 144 вимоги для безвізового режиму з ЄС
•кожен 3-й експортер у 2014-2015 рр. скористався наданими ЄС
торговельними преференціями
•понад 40 країн світу разом із Україною запровадили санкції проти Росії
•2 зими Україна не купує газу в російського «Газпрому», на 20% зменшено
споживання газу
•5% ВВП щорічно почали виділяти на безпеку та оборону
•понад 5000 одиниць військової техніки поставлено до армії за 2 роки
•у 3-4 рази зросла зарплата військовим
•у 2-3 рази збільшено зарплату поліцейським
•понад 60 000 військових служать у контрактній армії
•11% східного державного кордону облаштовано інженерно-технічними
засобами і спорудами
•на 6 млрд доларів скорочено державний борг
•зі 108 тисяч до 90 млрд грн наповнено державну казну
•на 7,6% зросло промислове виробництво з 2015-го до 2016 року
•на 42% зросли доходи місцевих бюджетів у 2015 році
•8,3 млрд грн вже зекономила держава завдяки системі закупівель ProZorro
•на 10 млрд грн покращили фінансовий результат 17 найбільших
державних компаній: прибуток 2,6 млрд грн 2015 року проти 7,4 млрд грн
збитків у минулі періоди

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ВНІС
НА РОЗГЛЯД ПАРЛАМЕНТУ
3384 ЗАКОНОПРОЕКТИ.
226 З НИХ СТАЛИ ЗАКОНАМИ
Соціальна політика – 43 закони.
Особливу увагу приділено захисту прав військовослужбовців та учасників АТО.
Зокрема:
- встановлено пенсійне забезпечення першим учасникам АТО;
- призначено пенсії особам, які стали інвалідами під
час Революції Гідності;
- збільшено допомогу сім’ям загиблих військовослужбовців;
- учасникам АТО надано додаткові гарантії працевлаштування, збереження за ними робочого місця
впродовж 18 місяців, посилено відповідальність за
порушення роботодавцями встановлених законом
гарантій працівникам, призваним на військову службу в зону АТО;
- ухвалено закон, який сприяє зайнятості внутрішньо
переміщених осіб, забезпеченню особливих умов
для отримання ними виплат по безробіттю.
Завдяки «Народному фронту» внесено низку суттєвих поправок до прийнятого закону про пенсійну
реформу. Пенсії буде підвищено 10 мільйонам пенсіонерів, податок на пенсії для працюючих пенсіонерів
буде скасовано.
Національна безпека та оборона – 45 законів.
Зокрема:
- спрощено процедури закупівлі для Міноборони,
встановлено, що відбір учасників закупівель відбуватиметься через електронний аукціон на конкурсних
засадах в максимально стислі терміни;
- іноземцям надано право проходити військову службу
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роках

•понад 12,5 млн громадян отримали підвищення соціальних стандартів та зарплат
на 13% та 19% у 2015 році
•підвищення соцстандартів ще на 12% було закладено в держбюджеті-2016
•більш ніж 5,4 млн сімей отримали житлову субсидію у 2015 році
•понад 80 000 родин отримали в 2015 році державні кредити
на утеплення осель
•на 1000 шкільних автобусів було виділено державну частку фінансування
•100 млн грн виділено на обладнання кабінетів фізики і хімії у школах
•відкрито понад 300 реєстрів і державних баз даних
•більш ніж 20% документів стало можливим оформити через Інтернет
•у 2 рази скорочено контролюючі органи, заборонено перевірки підприємців
•у 2 рази скорочено кількість ліцензій, 16 регуляторних обмежень знято
•на 10,7% у 2014 році та на 30% у 2015 році зменшувались видатки на
державний апарат
•на 30% скорочено кількість податківців
•у 2 рази зменшено ставку ЄСВ – до 22%
•1,5 млрд доларів, вкрадених Януковичем та «сім'єю», заарештовано для
повернення громадянам
•понад 1000 чиновників часів Януковича звільнено за законом про люстрацію
•розпочато процес декомунізації

в українському війську;
- військовослужбовцям дозволено достроково розривати контракти в «особливий період» (під час АТО).
«Народний фронт» виконав передвиборчу обіцянку щодо відмови країни від позаблокового статусу,
членство в НАТО визнано пріоритетом зовнішньої
політики. Україна отримала безвізовий режим з ЄС.
Завдяки наполегливій позиції «Народного фронту» конфісковано кошти Януковича, арештовані ще урядом
Арсенія Яценюка. Здобуто перемогу над російським
«Газпромом» у Стокгольмському арбітражі.
Економіка і бізнес – 45 законів.
Зокрема:
- закладено засади демонополізації ринку енергетики і створення прозоріших умов діяльності для його
гравців;
- ухвалено закон про Дорожній фонд;
- зменшено навантаження на фонд оплати праці;
- від застосування касових апаратів звільнено повністю першу групу платників податків, другу і третю – з
обігом не більше ніж 1 млн грн на рік;
- здешевлено вживані авто;
- дозволено приватизацію житла у гуртожитках;
- запроваджено обов’язкове обладнання будівель лічильниками тепла і води.
Завдяки підтримці фракції продовжено мораторій на
продаж землі сільськогосподарського призначення.
У 2017 році буде встановлено рекорд з ремонту і будівництва доріг в Україні – майже 2000 км.
Гуманітарна сфера – понад 40 законів.
Реалізовано програмні цілі партії щодо захисту українського національного інформаційного простору.
Зокрема:
- ухвалено закон про суспільне мовлення;
- визначено квоти української мови на телебаченні та
української пісні – в радіоефірі;
- зобов’язано всі ЗМІ відкрити відомості про власників;
- заборонено фільми і серіали, що пропагують армію

та силові структури РФ;
- заборонено ввезення з Росії книг антиукраїнського змісту;
- засуджено комуністичний і нацистський тоталітарні
режими та заборонено пропаганду їхньої символіки;
- визнано депортацію кримських татар 1944 року геноцидом кримськотатарського народу;
- декомунізовано назви більшості населених пунктів;
- заборонено «георгіївську» стрічку.
За ініціативи політичної сили ухвалено реформаторський закон «Про освіту», розроблений представницею «Народного фронту» в Уряді, Міністром освіти і
науки Лілією Гриневич. У 2018 році «першачки» підуть
в оновлені класи та навчатимуться за оновленою
програмою: 200 шкіл отримали нове обладнання вже
в 2017 році, у 2018-му планується виділити з бюджету
на реформу 1,85 мрд грн.
Право та боротьба з корупцією – близько 50 законів.
Зокрема:
- створено засади для формування Державного
бюро розслідувань;
- відкрито інформацію про власників нерухомості,
встановлено відповідальність чиновників за надання
неправдивих даних про нерухоме майно;
- створено засади для запобігання політичній корупції і прозорого фінансування політичних партій;
- посилено відповідальність водіїв за керування
транспортним засобом у нетверезому стані.
«Народний фронт» реалізував одну зі своїх основних передвиборчих обіцянок, забезпечивши ухвалення закону
про судову реформу. Крім того, за підтримки фракції
ухвалено ключові антикорупційні закони, зокрема щодо
електронного декларування статків чиновників. У першому читанні парламентом ухвалено проект виборчого
кодексу, розробниками якого є представники «Народного фронту». Проект передбачає, зокрема, запровадження системи виборів за відкритими списками, переобрання членів ЦВК, врегульовує питання реєстру виборців.

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
в Уряді:

ОНЛАЙН-СЕРВІСИ. «Онлайн будинок юстиції» працює по всій Україні і надає в режимі
онлайн більше 30 сервісів Мін’юсту – online.
minjust.gov.ua.
НОВІ ЗРУЧНІ ПОСЛУГИ. «Шлюб за добу»
діє у 35 населених пунктах по всій країні
– послугою скористалися понад 20 тисяч
пар. Отримання свідоцтв про народження
у пологовому діє у 470 медичних закладах
– видано понад 210 тисяч свідоцтв про народження, одразу у пологовому здійснено
29700 реєстрацій місця проживання. 1000
батьків оформили державну допомогу при
народженні малюка онлайн.
ЗАХИСТ ВІД РЕЙДЕРІВ. Ефективно працює комісія Мін’юсту з розгляду скарг у
Павло Петренко,
сфері державної реєстрації. Прийнято антиМіністр юстиції України
рейдерський закон. Запущено антирейдерські аграрні штаби по всій Україні, результат
– 15 кримінальних справ проти рейдерів.
РЕФОРМА ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ. Частка виконаних рішень зросла втричі – з
6% до 18%. У 2017 році з недобросовісних батьків стягнуто 1,7 млрд грн аліментів. Ліквідовано 265 млн грн заборгованості по зарплатах. Повернуто державі
331 земельну ділянку загальною площею 21 тис. га.
ІНСТИТУТ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ. Запуск реформи, в рамках реалізації
якої пройшли навчання та вдало склали іспит 101 претендент у приватні виконавці. Перевірено 82 офіси приватних виконавців, 69 – розпочали роботу.
БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА. 550 центрів та бюро діють по всій Україні. 2600 юристів та 5000 адвокатів надають безоплатну правову допомогу 8 млн
громадян, які раніше не могли отримати захисту. Понад 778 тисяч громадян вже
отримали правову консультацію та допомогу.
ВІДКРИТО ІНФОРМАЦІЮ З РЕЄСТРІВ. Підприємства зобов’язані вказувати
реальних власників. Розпочато передачу інформації до глобальної бази власників бізнесу.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Право надавати послуги з реєстрації майна та бізнесу передано місцевим органам влади, нотаріусам, акредитованим суб’єктам. До реєстру нерухомості підключено 7778 суб’єктів. До бізнес-реєстру – 6733 суб’єкти.
OPENMARKET. Систему електронних торгів «OpenMarket» переведено на технологію зберігання і захисту інформації «Blockchain», що унеможливлює її злам.
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Щодо двох з п’яти справ України проти Росії в Європейському суді з прав людини вже представлено нашу юридичну позицію. Підписано угоду з Нідерландами про співробітництво у розслідуванні збиття МН17.
Підтверджено законність стягнення з «Газпрому» 80 млн грн на користь України.
ДЕКОМУНІЗАЦІЯ. Заборонено низку комуністичних партій. Позбулися тоталітарних назв 51493 об’єкти. Подано до ВР законопроект, який повністю відміняє
дію всіх радянських документів.
ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ «Я МАЮ ПРАВО!» Проект має на меті забезпечити громадян інформацією про їхні права, а також навчити свої права
захищати. Важлива складова – моніторинг порушень прав громадян з боку чиновників.
РЕФОРМА ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ. Проведено структурну реформу пенітенціарної системи. Запущено повноцінну систему пробації як для дітей, так і
для повнолітніх. Відкрито центри ювенальної пробації у найбільших містах.

Збільшилося фінансування освіти з 5,72%
від ВВП (у 2016 році) до 6,52% від ВВП
(у 2017 році).
Створено додаткові місця у дошкільних
навчальних закладах – черга в дитячі садочки скоротилася майже на третину.
По всій Україні вже діють понад 300 опорних
шкіл, які дають можливість дітям з сільських
територій отримати якіснішу освіту.
Прийнято новий прогресивний закон «Про
освіту», який дає «зелене світло» реформі середньої освіти – створює можливості для розвитку компетентнісного навчання, запроваджує нові принципи формування змісту освіти
та забезпечення її якості, нову систему мотивації та підвищення кваліфікації вчителів тощо.
Лілія Гриневич,
Міністр освіти і науки України
Розроблено новий освітній стандарт для початкової школи. Це перший освітній стандарт
на базі компетентнісного підходу – орієнтація
на вміння учня вирішувати комплексні задачі з реального життя. З 1 вересня 2017
року розпочалося пілотування стандарту та навчальних матеріалів у початкових
класах 100 шкіл по всій Україні.
Через публічне обговорення з громадськістю та експертами оновлено навчальні
програми для базової школи (5-9 класи). Розроблено типові навчальні плани та
нові навчальні програми для старшої школи (10-11 класи).
Підвищено рівень оплати праці педагогічних працівників у середньому на
50%. Сьогодні вчителі в середньому по країні отримують на місяць: молодий
вчитель без стажу роботи – 4825 грн; молодий вчитель зі стажем роботи від

Три роки Міністерство внутрішніх справ послідовно реформує кожен із напрямків своєї системи. За цей час за ініціативи МВС до
парламенту подано 39 профільних законопроектів, з яких вже прийнято 20. Чітко
розмежовано функції політичного управління,
що його здійснює Міністерство, та професійну діяльність кожного органа системи. Кожна
структура розвивається та осучаснюється.
Базовий результат роботи МВС – зростання довіри населення. Згідно з соціологічними дослідженнями, добровольчим батальйонам довіряють 53,9% опитаних, Національній
гвардії України – 52,6%, Державній службі з
надзвичайних ситуацій – 50,5%, Державній
Арсен Аваков,
прикордонній службі – 46,4%. Довіра до поМіністр внутрішніх справ України
ліції зросла за останні півроку на 4,5%, а окремо до патрульної поліції – на 5,5%, з 47,5%
до 53%. Важливим показником є динаміка результатів роботи Національної поліції. За 9 місяців цього року на 26% зросла кількість розкритих злочинів, за якими
особам повідомлено про підозру. По кожному напрямку діяльності МВС маємо
зростання фаховості роботи та кількості сервісів для населення.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ: патрульна поліція працює у 33 містах; запрацювала
дорожня поліція, яка забезпечує порядок на трасах міжнародного значення.
З метою підвищення ефективності боротьби зі злочинністю та тероризмом створено тактичні поліцейські підрозділи. У 15 регіонах працює поліція спецпризначення КОРД. Розпочато реформування кримінального блоку. У трьох містах запущено сучасну інтелектуальну комп’ютерну систему «Безпечне місто».
ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА: постійно зростає кількість офісів з надання
адміністративних послуг та додаються онлайн-послуги. Впроваджено оформлення ID-карток та біометричних закордонних паспортів.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ: створено 114 місцевих
пожежно-рятувальних підрозділів; до 20 хвилин скорочено час прибуття до найвіддаленіших населених пунктів. Набирає обертів проект «Вогнеборці-добровольці». Розпочав роботу перший в Україні Центр безпеки громадян.
ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА: 150 прикордонних пунктів підключені
до бази даних Інтерполу; пункти пропуску обладнані засобами біометрії; створюється принципово нова інтелектуальна система охорони та оборони державного
кордону.
НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ: за стандартами НАТО створено бригаду
швидкого реагування та Центр підготовки інструкторів.
СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ МВС: запущено в дію 50 сучасних центрів по всій країні, 20
мобільних сервісних центрів у повному обсязі надають послуги в віддалених районах та селах. Впроваджено оформлення міжнародних посвідчень водія. Запущені нові онлайн-сервіси: оформлення заявки на отримання довідки про відсутність судимості та отримання витягу з Єдиного державного реєстру. Всього у
системі МВС вже доступні 14 онлайн-послуг.

3 до 10 років – 4851 грн; вчитель I-ї категорії – 6374 грн; вчитель вищої категорії – 6836 грн.
Створено умови для організації інклюзивного навчання. Для дітей з особливими освітніми потребами виділено з держбюджету на 2017 рік 209,5 млн грн.
Проведено пілотний етап міжнародного порівняльного дослідження якості освіти
PISA-2018.
Розпочато впровадження у професійну підготовку кваліфікованих робітничих кадрів елементів дуальної форми навчання. Реалізовано понад 30 проектів
державно-приватного партнерства у сфері професійно-технічної освіти.
Здійснюється розробка стандартів вищої освіти – 186 проектів стандартів
освітніх рівнів бакалавра та магістра.
Запроваджено справедливу систему розподілу місць державного замовлення у
ВНЗ – «місце йде за вступником».
Підвищено стипендії для студентів – на 33,4% мінімальні академічні, на 73% – для
найкращих студентів, на 54-102% – для окремих спеціальностей.
Вперше пройшов єдиний фаховий вступний іспит з використанням ЗНО для вступу на навчання за освітнім рівнем магістра за спеціальністю 081 «Право».
Обрано Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
Україна отримала асоційоване членство у CERN (Європейський центр ядерних досліджень).
Розпочалося створення бізнес-інноваційних центрів на базі вищих навчальних
закладів – у Національному університеті «Львівська політехніка», Донецькому національному університеті (м. Вінниця), Черкаському національному університеті
імені Богдана Хмельницького та Чернігівському національному політехнічному
університеті.

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
в Уряді:

Україна – серед лідерів підписантів Паризької кліматичної угоди, реалізація якої – шлях
до сталого розвитку та циклічної економіки.
Схвалено Концепцію реалізації державної політики України в сфері зміни клімату на період
до 2030 року та винесено на громадське обговорення Стратегію низьковуглецевого розвитку України.
Зона відчуження стала безпечнішою! Завершено насування нового безпечного конфайнмента (Арки) на об’єкт «Укриття» 4-го енергоблока, який був зруйнований під час катастрофи
26 квітня 1986 року. Розпочато процес перетворення зони відчуження на центр розвитку відновлювальної енергетики в Україні. Прийнято
законодавчі акти, що створюють нові спрощені
Остап Семерак,
умови для залучення інвестицій та розвитку відМіністр екології та природних
новлювальної (сонячної) енергетики.
ресурсів України
Затверджено нові ліцензійні умови провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин. Запроваджено
перший електронний сервіс – подання Електронної декларації про відходи.
Створено електронний сервіс «Ecomapa.gov.ua», який включає інтерактивну
мапу сміттєзвалищ України та мобільний додаток із функцією онлайн-сповіщення
про виявлені сміттєзвалища. Розроблено проект Національної стратегії управління відходами.
Сформовано нову Стратегію Державної екологічної політики, яка формує засади екологічної політики України до 2030 року.
Спрощено порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами.
Схвалено Концепцію реформування системи державного нагляду (контролю) у
сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні.
Україну виведено з non-compliance по Кіотському протоколу.
Прийнято Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», завдяки якому оцінка впливу роботи підприємства на стан довкілля проводитиметься до початку
його будівництва за безпосередньої участі населення, яке проживає на цій території.
Законодавчо запроваджено європейські механізми та підходи до управління водними ресурсами за басейновим принципом та управління ризиками затоплення.
У 2016 році збільшено територію природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення на 182220 га.

За два роки відремонтовано понад 3000
км доріг, що є найкращим показником за останні 10 років. Впроваджено систему контролю якості виконання ремонтних дорожніх
робіт. Зусиллями Міністра інфраструктури
розширено мережу габаритно-вагового
контролю, яка наразі становить понад 100
комплексів, що дозволяє захистити відремонтовані дороги від руйнувань перевантаженим транспортом.
У 2016 році закладено законодавчі підвалини для запровадження захищеного механізму
фінансування ремонту автошляхів – створено Дорожній фонд, який запрацює у 2018
році. 60% коштів Дорожнього фонду спрямоВолодимир Омелян,
вуються на фінансування будівництва, реконМіністр інфраструктури України
струкції, ремонту та утримання автомобільних
доріг загального користування державного
значення, 35% – на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автодоріг загального користування місцевого значення, 5% – на фінансування безпеки дорожнього руху. Щодо безпеки
доріг – вперше Україна матиме стабільне захищене фінансування на ці роботи.
Завдяки ініціативам Міністра на 2018 рік передбачено майже 2 млрд грн на підвищення безпеки на автошляхах: облаштування пішохідних переходів з освітленням та острівцями безпеки, велосипедні доріжки, бар’єрні огородження, запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху тощо.
Запровадження прозорих процедур Державіаслужбою стимулювало зростання
авіаційного сектора за два останні роки більш ніж на 30%. Розпочато модернізацію регіональних аеропортів: Одесі, Чернівцям та Вінниці виділено 800 млн
грн на реконструкцію, що дозволить розширити географію польотів та в перспективі залучити лоу-кости до регіональних аеропортів. Кількість рейсів в ДП «Аеропорт «Львів» зросла у 2017 році на 37%, а пасажиропотік – майже на 50%.
Розпочато реформу морської галузі, яка покликана зробити українські порти
конкурентоспроможними: з 1 січня 2018 року на 20% зменшуються ставки портових зборів; з 1 серпня 2018 року створюється Державна морська адміністрація;
знижено відрахування прибутку Адміністрації морських портів України з 75% до
50%, що дозволить спрямувати кошти на оновлення інфраструктури портів; надано знижку 75% на транзит нафтопродуктів.

Україна вміє перемагати! У 2016-2017 роках
наші спортсмени завоювали на міжнародних змаганнях понад 5800 медалей.
Двічі гімн України пролунав на літній Олімпіаді-2016. Золоті нагороди здобули гімнаст
Олег Верняєв та каноїст Юрій Чебан.

За час роботи в діючому складі Кабінету Міністрів В’ячеслав Кириленко здійснив низку необхідних кроків для деколонізації та захисту
інформаційного простору України – ініціював та забезпечив прийняття та імплементацію таких законів:

Вперше в історії збірна України посіла 3-тє
місце на Паралімпіаді у Ріо, встановивши
100 рекордів. На Всесвітніх іграх-2017 ми
вперше увійшли до п’ятірки найсильніших
на планеті. Із сенсаційно високим результатом українці фінішували й на Дефлімпійських іграх-2017, завоювавши 2-ге командне
місце.
Ігор Жданов,
Міністр молоді та спорту
України

Будуємо спортивну Європу в Україні, повертаючи сюди міжнародні змагання. Вперше
за роки незалежності наша держава приймала чемпіонати Європи зі стрибків у
воду та боксу, які завершилися перемогою України.

Пишаємось проведенням Кубку світу з лижних перегонів та біатлону серед паралімпійців та етапу Чемпіонату світу з мотокросу на мотоциклах з колясками.
У Київському Палаці спорту відбувся Чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1А.
Турбуючись про провідних спортсменів і тренерів країни, Мінмолодьспорту вдвічі підвищило призові за перемоги на міжнародних змаганнях та закуповує сучасне спортивне обладнання. Втричі підвищено призові паралімпійців до рівня
олімпійських винагород. До 35-50 тис. грн на місяць зросло грошове заохочення провідних тренерів, які готують майбутніх призерів Олімпійських та Паралімпійських ігор. На два тарифні розряди збільшено оплату праці 15000 тренерів
ДЮСШ.
Відроджуємо спортивну інфраструктуру. За ініціативи Ігоря Жданова Уряд
вже інвестував понад 470 млн грн у будівництво та ремонт десятків спортмайданчиків, басейнів, залів ДЮСШ, стадіонів.
Інвестуємо у молодь! До 50000 грн збільшено премію КМУ за особливі досягнення молоді у розбудові України. В рамках Європейського пакту заради молоді-2020 разом із бізнесом створили понад 11600 нових місць для стажування
та працевлаштування молоді. Понад 3000 українців взяли участь у молодіжних
обмінах з Польщею, Литвою та Японією.

В’ячеслав Кириленко,
Віце-прем’єр-міністр України

• закон про квоти на радіо, який запроваджує квоти на пісні українською мовою та
ведення програм українською. У всіх регіонах
України мовні квоти протягом цього року перевиконуються в середньому на 20%. Тобто,
частка пісень державною мовою в середньому по країні становить 45%. Закон дав імпульс
для розвитку української музичної індустрії та
став каталізатором для ухвалення наступних
законодавчих ідей, спрямованих на збільшення частки української мови в інформаційному
просторі, зокрема на телебаченні;

• закон про захист української книжки,
внаслідок якого заборонено доступ на український ринок пропагандистських книжок з Росії та збільшився наклад української
друкованої продукції;
• зміни до закону про гастролі, наслідком внесення яких стане захист інформаційного простору України від російських артистів-гастролерів, які порушують українське законодавство.
Крім того, як заступник Голови Оргкомітету В’ячеслав Кириленко забезпечував
успішне проведення Євробачення-2017. Керівник пісенного конкурсу «Євробачення» Ян Ола Санд відзначив надзвичайно високий рівень організації конкурсу в
Києві.
Важливим напрямком діяльності В’ячеслава Кириленка є освіта, зокрема він забезпечив міжвідомчу взаємодію під час підготовки та ухвалення рішень уряду і
парламенту, пов’язаних із впровадженням реформи освіти та підвищенням оплати
праці освітянам.
Також В’ячеслав Кириленко координує спортивну сферу: спільно з депутатами
та урядовцями забезпечив підготовку законопроекту «Про меценатство у спорті»,
зараз законопроект на розгляді у парламенті. Проект закону має на меті залучити
додаткові кошти у спорт. Також ініціював та забезпечив прийняття урядових рішень про підвищення зарплати спортивним тренерам та координував успішне проведення масштабних міжнародних спортивних подій у столиці (Чемпіонат Європи зі
стрибків у воду, Чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1А).

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
в регіонах:

Для реалізації дорожніх
проектів на Закарпатті
відкрито асфальтний завод

Завдяки Ірині Єфремовій
100 мешканців Харківщини
отримали інвалідні візки

За ініціативи представників «Народного фронту»
народного
депутата
України, голови Закарпатської облорганізації партії Валерія Лунченка та
Міністра
інфраструктури
Володимира Омеляна розпочалася реконструкція головних доріг Закарпаття.
За вісім місяців 2017 року
на підведення дорожнього
сполучення та реконструкцію пунктів пропуску «Велика Паладь – Нодьгодош» та
«Дяково – Халмеу» виділено
близько 110 млн грн та 80
млн грн відповідно. Окремі
роботи на цих об’єктах уже
завершено. Також виділено
200 млн грн на ремонт автомобільної дороги державного значення Н-09 на відрізку
«Мукачеве – Рогатин», яка є
основною артерією області
та сполучає дороги України
з автомобільними шляхами країн-сусідів. Відповідні
кошти отримані в рамках
запровадженого урядом Арсенія Яценюка дорожнього
експерименту – від додаткових надходжень на митниці.

В рамках соціальних ініціатив депутата Верховної Ради
фракції «Народного фронту»
Ірини Єфремової понад 100
мешканців Харківщини з особливими потребами отримали
інвалідні візки та інші ортопедичні вироби, які допомагають
їм у пересуванні. Інформація
про потреби населення в ортопедичних пристроях збиралася через мережу громадських приймалень народного
депутата. Засоби для пересування передано окремим громадянам, а також в інтернатні
установи, лікарні, зокрема, в
Первомайську ЦРЛ та у військовий шпиталь, в якому проходять лікування та реабілітацію бійці АТО.

На Прикарпатті
«Народний фронт» сприяє
облаштуванню закладів
освіти
За сприяння народних депутатів фракції «Народного
фронту» у дошкільних закладах та школах Івано-Франківської області проведено
ремонтні роботи на загальну
суму понад 9 млн грн. Зокрема, за наполяганням голови
обласної партійної організації
«Народного фронту», народного депутата Володимира
Шкварилюка замінено вікна
у Тлумацькій загальноосвітній школі. Масштабні ремонтні роботи в закладі розпочато вперше за 40 років.
Народний депутат фракції
«Народного фронту» Анатолій Дирів посприяв фінансуванню капітального ремонту
дошкільного навчального закладу «Світанок» в смт Брошнів-Осада
Рожнятівського
району на суму 8 млн грн.
Відкриття цього дитячого
навчального закладу дає
змогу збільшити рівень охоплення дошкільною освітою
дітей селища Брошнів-Осада та прилеглих населених
пунктів: понад 75 дітей матимуть можливість відвідувати
заклад, в якому функціонує
басейн та сучасні спортивні
майданчики (проектна потужність дошкільного навчального закладу – 160 дітей). Новий
дитсадок з’явився і в селі
Кривопілля Верховинського
району. До його будівництва
та облаштування доклав чимало зусиль народний депутат Юрій Бабій. Зокрема, за
його сприяння дошкільний
заклад отримав ліжечка для
своїх вихованців.

На Вінниччині
«Народний фронт»
допомагає в оформленні
«теплих кредитів»

На Житомирщині
за підтримки депутата
«Народного фронту»
споруджено міст

На Вінниччині представники
районних осередків «Народного фронту» допомагають
громадянам отримати кредити для утеплення помешкань.
За словами голови обласної
парторганізації Костянтина
Кармалюка, лише в Піщанському районі за сприяння
районного осередку партії
«теплі кредити» від Ощадбанку отримали 60 громадян.
Наразі «Народний фронт»
Вінниччини планує провести
цикл освітніх тренінгів для
своїх представників у районах, аби надати детальнішу
правову інформацію, яка дозволить консультувати людей
з переважної більшості питань, що їх турбують.

У селі Рижани на Житомирщині завершено будівництво
моста, спорудженню якого
сприяв народний депутат
фракції «Народного фронту»
Павло Дзюблик. На церемонії відкриття депутат нагадав,
що будівництво мосту було
однією з його передвиборчих
обіцянок під час кампанії 2014
року. «Починаючи з 2015 року,
ми провели величезну роботу
для відкриття цього мосту.
Так, цей об’єкт було включено
до кредитної постанови, відповідно до якої з державного
бюджету було передбачено
на ремонт та будівництво понад 7 млн грн. Далі область
виділила співфінансування,
і будівельні роботи розпочалися. На сьогодні, слава Богу,
процес завершено», – зазначив Павло Дзюблик.

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» –
ЦЕ ВІДКРИТІ ДЛЯ ГРОМАДЯН ПАРТІЙНІ
ОФІСИ У ВСІХ ОБЛАСТЯХ ТА РАЙОНАХ
УКРАЇНИ

Незабаром з чернівецького
аеропорту літатимуть
AIRBUS
За сприяння народних депутатів, представників «Народного фронту» Максима Бурбака
та Миколи Федорука міжнародний аеропорт «Чернівці» відновив свою діяльність та продовжує розвиватися. З 2011 року
аеропорт перебував у критичному стані: збитки і борги зростали, летовище не приймало
жодного регулярного рейсу.
Аеропорт готували до закриття. З 2015 року за сприяння Максима Бурбака та
Миколи Федорука Чернівецький аеропорт було включено до Державної програми
розвитку
стратегічних
аеропортів. Вже у 2016 році на
капітальний ремонт злітно-посадкової смуги Чернівецького аеропорту було виділено
24 млн грн. Після проведених
робіт аеропорт запрацював.
У 2017-му на продовження
реконструкції Чернівецького
аеропорту в рамках Державної цільової програми розвитку аеропортів на період
до 2023 року виділено ще
100 млн грн. «Чернівецькому
летовищу – бути! Спільними
зусиллями відроджуємо мережу регіональних аеропортів
в Україні. Гарантую – AIRBUS
ближчим часом полетить з
нашого аеропорту з нашими
пасажирами. Ми обов’язково з’єднаємо європейське місто з Європою!» – наголосив
Максим Бурбак.

На Львівщині «Народний
фронт» підтримує дітей
та молодь з особливими
потребами

У Тернополі за сприяння
Романа Заставного
ремонтують дамбу
У Тернополі за сприяння
народного депутата, члена
фракції «Народного фронту»
Романа Заставного проводять ремонт дамби міського
ставу. Цю проїжджу частину
біля водойми планували відремонтувати ще 10 років тому,
проте коштів міста було недостатньо. Завдяки особистій
позиції Романа Заставного
це питання знайшло підтримку на державному рівні. «Вже
завершили другий етап робіт.
Наразі маємо три постанови
Кабміну, кожна про виділення
5 млн грн на дамбу: минулого року було виділено 5 млн
грн, цьогоріч влітку 5 млн
грн та ще маємо нещодавню
постанову, яка дозволяє профінансувати вже практично
виконані роботи ще на 5 млн
грн», – повідомив депутат.
Роман Заставний висловив
сподівання, що в наступному
році вдасться забезпечити
подальше фінансування ремонту як з державного, так і
з міського бюджету, і відтак
закінчити цю реконструкцію.

На Миколаївщині за
сприяння представників
«Народного фронту»
відремонтують мостовий
перехід

У Сумах за сприяння Олега
Медуниці відремонтовано
20 шкіл та дитсадків

Голова Миколаївської обласної організації партії «Народний фронт», народний
депутат Вадим Підберезняк
зі своїми колегами Тарасом
Кремінем та Ігорем Бриченком посприяли виділенню
6 млн грн на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій
Миколаївщини.
Зокрема, Братський район
отримав 3,5 млн грн на реконструкцію важливого логістичного об’єкта – мостового
переходу через р. Мертвовод. Капітальний ремонт на
цьому об’єкті не проводився з
часів Другої світової війни – з
1944 року. Завдяки наполегливій позиції представників
«Народного фронту» роботи
було розпочато 23 жовтня.

За три квартали цього року
20 сумських шкіл та дитсадочків за сприяння народного депутата парламентської
фракції «Народного фронту»
отримали з держбюджету
майже 25 млн грн. Цим коштом
у навчальних закладах міста
профінансовано заміну вікон,
ремонт та утеплення фасадів і
дахів, облаштування спортивних майданчиків та закупівлю
обладнання й інвентарю. «Фінансування сфери освіти – це
не просто витрати бюджету, а
перспективні інвестиції у підростаюче покоління, – вважає
Олег Медуниця. – Саме тому
вже два роки поспіль значну
частину державної субвенції
соцекономрозвитку ми спрямовуємо на дитячі садочки та
школи Сум».

Представники
Львівського обласного осередку партії
«Народний фронт» активно долучаються до благодійних заходів зі збору коштів на функціонування
реабілітаційних
центрів для дітей та молоді з
особливими потребами. Нещодавно обласний осередок
допоміг зібрати кошти на підтримку львівського Навчально-реабілітаційного
центру
«Джерело». В рамках заходу
народний депутат, керівник
Львівської обласної парторганізації «Народного фронту»
Михайло Хміль взяв участь
в аукціоні і придбав картину,
створену людьми з особливими потребами, поповнивши
галерею «джерельних» картин
обласного партійного офісу.
Завдяки подібним заходам
вдається зібрати значні кошти
на функціонування майстерень
«Джерела» та програм денного
перебування для людей з особливими потребами. Старосамбірська районна партійна
організація «Народного фронту» також активно допомагає
особливій молоді. Зокрема
партійці організовують благодійні заходи на підтримку Центру реабілітації дітей і молоді з
особливими потребами «Надія
Є», що в с. Долина Івано-Франківської області.

Замовник: Політична партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ», адреса: 02121, м. Київ, вул. Вербицького, будинок 30-А, офіс 12. Відповідальний за друк: Шустенко Л.В., наклад 1000 прим., замовлення №10\11.17 від 10 листопада 2017 р.
Друк ТОВ «Український центр реклами та поліграфії». Безкоштовно.

