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ВЕРХОВНА РАДА ЗОБОВ’ЯЗАНА СТАТИ
ЦЕНТРОМ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
У ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ
Фракція “Народного фронту” у Верховній Раді наголошує, що парламент зобов’язаний стати центром політичної стабільності у період
проведення президентських виборів. «У момент обрання Глави держави, нового Верховного головнокомандувача існує велика імовірність втручання у вибори з боку Росії. Про це свідчить досвід США,
Данії, інших країн», – підкреслив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак під час
погоджувальної ради перед відкриттям осінньої сесії Верховної Ради. «Тому парламент має
бути готовим до того, щоб провести нашу державу через уразливий період обрання нового
Глави держави і Верховного головнокомандувача», – додав Максим Бурбак. Він звернувся до
кандидатів у президенти з проханням відкласти суперечки і конфлікти, щоб виборчі перегони
не працювали проти країни. Водночас народні депутати мають максимально підготувати країну
до виборів, прийняти ряд важливих рішень, які стосуються національної безпеки, економіки,
фінансів, євроатлантичного вибору України.

«Народний фронт» вимагає від Генпрокуратури та СБУ
розслідувати антиукраїнську діяльність Медведчука
Фракція «Народний фронт» звернулася з парламентської трибуни до
Генеральної прокуратури та Служби безпеки України з закликом провести розслідування щодо антиукраїнської діяльності Віктора Медведчука. Член фракції Андрій Левус нагадав, що у 80-ті роки Медведчук,
будучи адвокатом українського поета і патріота Василя Стуса, фактично підтримав звинувачення репресивної радянської прокуратури щодо
політв’язня. «І зараз ця людина, яка протягом кількох десятиліть незалежності України є локомотивом проросійських ідей в Україні, яка відкрила двері російській агресії в Україні, проголошувала гасла федералізації, двомовності, зараз досі почувається вільно», – наголосив
Андрій Левус. За його словами, два роки тому багато народних депутатів підтримали звернення «Народного фронту» до ГПУ, щоб розслідувати антиукраїнську діяльність Медведчука.
«Але віз і нині там. Навіть більше – Медведчук тепер публічно повертається в політику, він
купив «112 канал», – обурився народний депутат. Андрій Левус звернувся до парламентарів із
закликом бойкотувати «112 канал», NewsOne, Інтер - всі канали, що належать проросійським
олігархам та продовжують робити усе, аби Україна стала частинкою Російської імперії.

«НАРОДНИЙ ФРОНТ»
ІНІЦІЮЄ ЗБІЛЬШЕННЯ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ
Парламентська фракція «Народний
фронт» виступила з ініціативою підвищити заробітну плату українським військовослужбовцям. Під час години запитань
до уряду керівник фракції Максим Бурбак
звернувся з такою пропозицією до прем’єр-міністра. Він зокрема, запитав у Володимира
Гройсмана чи підтримає уряд цю ініціативу і чи буде збережена норма фінансування Збройних Сил на рівні не менше 5% ВВП, яку було запроваджено урядом Арсенія Яценюка. «В 2015
– 2016 роках урядом Арсенія Яценюка було втричі збільшено зарплатню нашим військовослужбовцям. «Народний фронт» виходить з ініціативою збільшити зарплатню нашим військовослужбовцям, особливо тим, які зараз захищають крану на Сході. Чи це буде передбачено
в бюджеті наступного року – суттєве збільшення зарплатні нашим військовослужбовцям?»,
– запитав Прем’єр-міністра керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. За словами
Володимира Гройсмана, в Державному бюджеті 2019 року на фінансування Збройних Сил
передбачено 201 млрд грн. «Уряд на засіданні РНБО вніс пропозицію збільшити оборонний
бюджет на 23 млрд грн – до 201 млрд грн», – зазначив Прем’єр-міністр. «Ми підтримуємо те,
що було розпочато Урядом Арсенія Яценюка», – наголосив Володимир Гройсман.

Парламент підтримав законопроект,
що наближає Україну до світових
стандартів інклюзивної освіти
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект співавторства “Народного фронту” щодо доступу осіб з особливими
освітніми потребами до освітніх послуг. Представник фракції «Народний фронт», співавтор законопроекту Тарас Кремінь зазначив, що ухваленням цього законопроекту не лише
вирішується проблема надання кращих освітніх послуг людям з особливими потребами, але й продовжується робота
стосовно збільшення доступності до закладів освіти для дітей з особливими освітніми
потребами до 18 років. «Вперше за багато років завдяки парламенту ми виділили понад
півмільярда гривень на створення доступного освітнього середовища. З цього року почали працювати інклюзивно-ресурсні центри, з’явилася архітектурна доступність. Виділено
кошти в місцевих бюджетах на оплату праці асистентам вчителів і асистентам вихователів
у дитячих садочках. Ми продовжуємо цю роботу, і надзвичайно важливо показати нашу
готовність виконувати цю роботу якісно і надалі», – наголосив Тарас Кремінь.
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Україна і Туреччина
співпрацюватимуть у боротьбі
з тероризмом, транснаціональною
злочинністю та кіберзагрозами
Міністр внутрішніх справ України, представник партії «Народний фронт» Арсен Аваков та міністр внутрішніх справ Турецької Республіки Сулейман Сойлу
підписали декларацію про співпрацю між країнами.
Документ підписано в ході візиту Арсена Авакова
до Анкари. Декларацією передбачається співпраця
у сфері боротьби із тероризмом, незаконним переправлення мігрантів і торгівлею людьми,
кіберзлочинністю, відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, незаконним обігом наркотиків та транснаціональною організованою злочинністю. Арсен Аваков заявив, що Україна
нарощує співпрацю з Туреччиною у питаннях протидії тероризму. «Україна підтримує Туреччину в усіх проявах боротьби з тероризмом. Ми мали дуже змістовну зустріч по питанню взаємодії у боротьбі з таким видом злочинів. А декларація, яку ми підписали сьогодні, забезпечить
кращу співпрацю», ‑ зазначив міністр. Крім того, Арсен Аваков розповів про домовленості у
військовій сфері. «Маємо договори про співпрацю прикордонників, гвардії, поліції та рятувальників. А також я дякую за співробітництво у військовій сфері. Зараз ми реалізуємо великий
проект по модернізації гелікоптерів. Це буде 18 вертольотів», – наголосив він.

Аеропорт «Бориспіль»
зустрів перший рейс
авіакомпанії Ryanair
Міністр інфраструктури, представник
партії «Народний фронт» Володимир Омелян взяв участь у церемонії зустрічі першого рейсу авіакомпанії Ryanair в аеропорту
“Бориспіль”. Україна стала 37-ю країною, в
яку здійснює польоти авіакомпанія Ryanair.
«Захід Ryanair до України – найбільша подія
авіаційної галузі для нашої країни за останні роки», – зазначив Володимир Омелян.
«Ми, Президент, Уряд, Міністерство інфраструктури робимо все, щоб кожен українець міг
скористатися правом на безвіз – вільно і без перешкод відвідувати країни ЄС. Сьогодні ми
зустрічаємо перший рейс з Берліна. Через величезний попит серед пасажирів, рейс відбувається на 2 місяці раніше, ніж це було заплановано. Це – найкращий доказ того, що ми все
робимо правильно: і українська держава, і міжнародний бізнес», – сказав міністр. Графік польотів авіакомпанії Ryanair до/з Києва в осінньо-зимовий період передбачає 12 нових маршрутів: Барселона, Берлін, Братислава, Бидгощ, Гданськ, Краків, Лондон, Познань, Стокгольм,
Вільнюс, Варшава, Вроцлав. Загалом авіакомпанія планує забезпечити 38 тижневих польотів
з/до Києва та перевезти 635 000 пасажирів за рік.
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В Україні буде створено
Нобельський національний
природний парк
Уряд підтримав пропозицію Міністерства екології та
природних ресурсів щодо створення на Рівненщині
Нобельського національного природного парку. Про
це повідомив міністр екології і природних ресурсів,
представник партії «Народний фронт» Остап Семерак. «В нинішні непрості часи створення
нового природного парку, повірте, величезний здобуток. Всі ці рішення – результат десятирічної роботи сотні природоохоронців, екологів, науковців, громадських активістів», – зазначив
він. Міністр наголосив, що створення парку дасть можливість зберегти і відтворити унікальні
природні комплекси Західного Полісся. «Він буде межувати із двома об’єктами Природного
заповідного фонду – НПП «Прип`ять-Стохід» та Рівненським природним заповідником. Таке
сусідство лише сприятиме розвитку екологічного туризму в Україні та збереженню унікальної
для цього регіону флори і фауни», – зазначив Оста Семерак. Новий парк охопить цінні природоохоронні, наукові та рекреаційні ділянки і створить можливість для працевлаштування
місцевого населення. До території національного парку буде включено 25 318,81 га земель
державної власності, які надані природному парку в постійне користування. Парк буде розташований в Зарічненському районі Рівненської області.
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