
Україна має запровадити 
візовий режим з Росією

«НародНий фроНт» діє
Вісник 10-16 квітня

Фракція «Народного фронту» вимагає вклю-
чення до порядку денного наступного пле-
нарного тижня Верховної Ради законопроек-
ту щодо запровадження візового режиму для 
громадян Росії. Відповідний проект подано 
представниками «Народного фронту» і зареє-
стровано в парламенті ще в лютому 2016 року. 
«Це – питання національної безпеки: після того, 
як Європою було запроваджено безвізовий 
режим для громадян України, ми маємо запровадити візи для громадян РФ. Це убезпечить 
Європу від навали російських шпигунів», – заявив голова фракції Максим Бурбак, виступа-
ючи з парламентської трибуни. Він також заявив про необхідність вжити заходів для імпле-
ментації рішення Європарламенту щодо запровадження безвізового режиму для України. За 
його словами, Кабінет Міністрів має збільшити фінансування Державної міграційної служби 
на понад 200 млн грн для встановлення додаткових пунктів видачі біометричних паспортів. 
«Треба обладнати ще 470 таких автономних станцій, щоб ми змогли імплементувати рішення 
Європарламенту», – сказав керівник фракції «Народний фронт».

Головний ситуаційний центр України отримав у 
своє розпорядження мобільний командний пункт, 
що дозволяє керувати спецопераціями будь-якої 
складності з будь-якої точки України. Мобільний 
командний пункт оснащений системою захищено-

го конфіденційного аудіо- та відеозв’язку, безпілотними літальними апаратами і комплек-
сною системою відеоспостереження, що дозволяє забезпечувати оперативне управління та 
аналіз складних ситуацій у сфері безпеки і оборони як із Головного ситуаційного центру 
РНБО України, так і з будь-якого іншого захищеного центру. Саме за допомогою мобільного 
командного пункту Секретар Ради національної безпеки і оборони України, один з лідерів 
партії «Народний фронт»  Олександр Турчинов керував черговими випробувальними ракет-
ними пусками зі свого робочого місця.

Олександр Турчинов протестував 
мобільний командний пункт, керуючи 
ракетними пусками з робочого місця
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Фракція «Народний фронт» розроблятиме пропозиції, як 
збільшити фінансування та організаційні зусилля в Уряді та 
Верховній Раді України для того, щоб у кожному райцентрі 
з’явилося більше пунктів оформлення біометричних паспор-
тів і українці змогли відчути усі переваги безвізового режиму. 
Міністр внутрішніх справ, представник «Народного фронту» 
Арсен Аваков зазначив, що на сьогодні близько 4 млн. українських громадян вже отримали 
біометричні паспорти, а до кінця поточного року МВС планує видати ще близько 1,5 млн. 
таких документів. «Кілька тисяч паспортів отримують українці в день, але цього все одно не-
достатньо. Тому сьогодні також обговорювали можливість, як зробити так, щоб в кожному 
райцентрі збільшити кількість місць, де громадяни зможуть отримати біометричні паспорти 
для того, щоб відчути усі переваги безвізового режиму», – заявив міністр. У той же час Арсен 
Аваков зауважив, що існують затримки у роботі ДП «Документ», який видає біометричні до-
кументи через те, що Служба безпеки України перевіряє ключового провайдера, який забез-
печував для цього державного підприємства функцію закритого, захищеного зв’язку. «Ми в 
МВС не можемо впливати на цей процес. Ми сподіваємося, що наші колеги в СБУ достатньо 
швидко вирішать це питання з провайдером», – підсумував він.

Безвіз з ЄС: МВС планує збільшити 
кількість центрів оформлення 
біометричних паспортів

Кабінет Міністрів підтримав розроблений Міністерством юстиції 
законопроект, який скасовує всі нормативно-правові акти часів 
Радянського Союзу, та постановив направити документ на роз-
гляд до Верховної Ради. За словами міністра юстиції, представ-
ника партії «Народний фронт» Павла Петренка, після прийняття 
законопроекту втратять чинність всі нормативні акти, які при-
ймалися до Дня незалежності України, і наша країна позбуваєть-
ся зайвого нормативного багажу радянських часів. «Протягом 6 

місяців з моменту набуття чинності даного закону припиняють свою дію всі підзаконні 
акти міністерств, відомств, комісій та президій, які приймалися до набуття Україною не-
залежності. Протягом 1 року – припиняють чинність всі закони УРСР та СРСР, які нині 
діють на території України. Протягом 3 років – припиняють чинність всі кодифіковані акти 
радянських часів», – повідомив він. При цьому Павло Петренко наголосив, що визначе-
них законопроектом проміжків часу цілком достатньо для розробки нормативно-право-
вої бази, яка має замінити скасоване законодавство. «Даний закон ми одразу направимо 
до парламенту і проситимемо депутатів, щоб вони вже у травні проголосували за цей до-
кумент», – зазначив Павло Петренко. Він нагадав, що «протягом 3 років попередній Уряд 
Арсенія Яценюка і чинний Уряд Володимира Гройсмана системно ліквідовує застарілі 
акти і ті акти, які створюють перепони для українських громадян і українського бізнесу. 
Лише минулого року Уряд скасував понад 360 актів різних міністерств і відомств. Цього 
року ми провели другу хвилю – скасували понад 100 актів»

Мін’юст ініціює скасування усіх 
нормативно-правових актів радянських часів



Верховна Рада підтримала внесення змін до закону 
«Про фізичну культуру і спорт» щодо визнання націо-
нальних видів спорту. «Парламент зробив важливий 
крок для зміцнення національно-патріотичного вихо-
вання, відновлення та збереження славних українських 
традицій. Дякую усім фракціям і депутатам, голові 
профільного комітету та Голові Верховної Ради Укра-

їни Андрію Парубію за це державницьке рішення. Далі будемо працювати над підготовкою 
законопроекту до другого читання та його ухвалення в цілому», – зазначив міністр молоді 
та спорту, представник партії «Народний фронт» Ігор Жданов. Відтепер в Україні на зако-
нодавчому рівні будуть визнані національні види спорту, які за роки незалежності почали 
відроджуватися і розвиватися, які зросли з українських традицій та являють собою вели-
кий пласт національної фізичної культури і спорту. Серед них є й відновлені види, засновані 
на вікових народних традиціях, такі як бойовий гопак, спас, рукопашний бій, рукопаш гопак, 
хортинг тощо. Законопроектом також передбачається, що у разі відсутності відповідної 
міжнародної спортивної федерації в Україні може бути створена національна спортивна 
федерація, що сприяє розвитку національних видів спорту.

У розвитку мовної освіти в Україні є три основні напрямки: 
забезпечення вільного володіння державною мовою, рід-
ною мовою (у разі відмінності), а також активний розвиток 
володіння іноземними мовами. «Хороша освіта повинна 
дати можливості для дитини вийти зі школи багатомовною, 
тобто володіти на достойному рівні одразу кількома мова-
ми. Це не лише збільшить освітні можливості для наших 
дітей, а й сприятиме відкриттю України для світу, налагодженню продуктивних міжнаціо-
нальних зв’язків», – пояснила Міністр освіти і науки, представник партії «Народний фронт» 
Лілія Гриневич. За її словами, аби цього досягти, школа має навчитися формувати у дітях 
компетентність  21 століття. До них, зокрема, входять «Спілкування державною (і рідною 
у разі відмінності) мовами», «Спілкування іноземними мовами», «Соціальні і громадянські 
компетентності», «Загальнокультурна грамотність». Міністр наголосила, що наразі в Україні 
поряд зі сталою тенденцією до збільшення кількості учнів, які навчаються у школах з укра-
їнською мовою навчання (на 8% більше, ніж 2 роки тому), залишається загрозлива тенден-
ція – в деяких школах з викладанням мовами національних менших не дають достатнього 
рівня володіння державною мовою.

Верховна Рада підтримала 
визнаня національних видів спорту 
на законодавчому рівні

Лілія Гриневич: 
Маємо забезпечити володіння школярами 
як державною, так і іноземними мовами
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Міністр інфраструктури, представник партії «Народ-
ний фронт» Володимир Омелян презентував Кон-
цепцію розвитку ринку електричного транспорту в 
Україні. Документ знайшов своє відображення у за-
конопроекті «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо стимулювання розвитку галузі елек-
тричного транспорту в Україні». Цілями Концепції є: 
повний цикл виробництва електротранспорту в Укра-
їні, можливість українцям недорого придбати автомо-
біль майбутнього, дати можливість розвитку бізнесу, 
що використовує зелений транспорт. «Ми поставили 
собі дуже амбітну ціль – до 2020 року мати частку 
електрокарів в загальному продажі авто на рівні не 
менше 15%», – заявив Володимир Омелян. Цілі концепції будуть реалізовані в рамках трьох 
компонентів, синхронізованих у часі. «В рамках першого компоненту, який триватиме п’ять 
років, ми розвиваємо ринок електричного транспорту. В рамках другого, десятирічного ком-
поненту, ми плануємо залучити стратегічних інвесторів у виробництво готової продукції – 
електричного транспорту та зарядних станцій. Третій, фінальний компонент, який триватиме 
15 років, спрямований на локалізацію виробництва компонентів до електричного транспорту, 
особливо батарей, а також компонентів до зарядних станцій», – пояснив міністр.

Володимир Омелян 
презентував Концепцію розвитку 
ринку електричного транспорту 
в Україні

«НародНий фроНт» діє
Вісник 10-16 квітня


