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Арсеній ЯЦЕНЮК:
В Україні повинні бути розміщені
військові підрозділи НАТО.
Маємо стати частиною спільної
протиракетної і протиповітряної оборони
«Ми стоїмо на передовій. Наші чоловіки і жінки у військовій формі
довели, що вони є нескореними. Допоможіть 42-мільйонній державі
довести всьому світу, що демократія – це не слова, Захід – це союзник, а Путін і Росія – агресор. У цій боротьбі кожен з демократичного світу повинен стояти разом з Україною і кожним
українцем», – звернувся лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк до партнерів із НАТО
під час 12-го Київського Безпекового Форуму. Арсеній Яценюк наголосив, що Україна повинна
отримати реальне оборонне озброєння від країн-членів Альянсу. «Не бійтесь, ми захищаємо
вас, а ви цим захищаєте себе. Дайте нам можливість захистити свою свободу, свою державу,
свою країну». Лідер «Народного фронту» підкреслив, що Альянс повинен включити Україну
до колективної системи безпеки: «Перший етап – на території України повинні бути розміщені
військові підрозділи країн-членів НАТО». «Це і спільні навчання, це і спільна взаємодія, і чіткий військовий та політичний і дипломатичний сигнал, що Україна іде на шляху до членства
в НАТО», – пояснив він. «Нам необхідно, щоб Україна стала частиною спільної протиракетної
і протиповітряної оборони. Ми будемо так само захищати ваші кордони. І дайте можливість
захиститися нам», – наголосив Арсеній Яценюк. Іншої гарантії безпеки для України, ніж членство України в НАТО, просто не існує, підкреслив лідер «Народного фронту»: «Ми зробимо
НАТО сильнішим. Ми зробимо Європу безпечнішою. А ви, наші західні друзі і партнери, тільки
посилите цим Альянс і власну безпеку».

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК
НАЗВАВ ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ
ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦЯ
ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ
ВИБОРІВ

Хто б не став Президентом, його цілі мають співпадати з цілями, які поставив український народ: незалежність, членство в ЄС і НАТО, справедливість, економічний успіх
України, – заявив лідер партії «Народний фронт», засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк, відкриваючи 12-й Київський Безпековий Форум. Арсеній Яценюк підкреслив, що демократичність виборів Президента України – це не просто вибір українського
народу, «це ще й підтвердження того, що Україна є насправді європейською демократичною державою»: «Це стандарт високої якості і справжньої демократії». «Ми гідно і
достойно пройшли перший тур виборів Президента України. Ми очікуємо, що буде оголошений новий переможець в другому турі. Хто б не став Президентом України, перед ним
постануть неймовірні виклики», – сказав лідер «Народного фронту». «Той, хто програє,
повинен підтримати нового Президента – в тому випадку, якщо цілі нового Президента
співпадають з тими цілями, які поставив український народ», – наголосив Арсеній Яценюк. Щодо цих цілей він наголосив на кількох реперних точках: «Це реперні точки не
політичні. Вони ті, які народ України вистраждав. Це реперні точки і цінності, за які народ України бореться». «Перше – це незалежність і територіальна цілісність української
держави, це її захист і оборона. Друге – це членство України в Європейському Союзі і
НАТО», – підкреслив Арсеній Яценюк. Третє, на його переконання – це справедливість у
нашій державі: «Дві українські революції були пов’язані з тим, що був наступ на ключові
права і свободи людини і громадянина, на наші почуття гідності і справедливості». Четверте, за його словами, – це економічний успіх України і кожного українця.
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Олександр ТУРЧИНОВ:
Сильна українська армія –
найважливіший фактор захисту безпеки
всього Європейського континенту
Тільки стабільна, потужна, незалежна Україна може
стати надійним фактором безпеки всього Європейського
континенту, наголосив Секретар Ради національної безпеки і оборони України, один із лідерів партії «Народний
фронт» Олександр Турчинов, виступаючи на 12-му Київському Безпековому Форумі. Він детально проаналізував виклики, які постали перед світом
у цілому, Європою, та Україною зокрема. Секретар РНБО України зазначив, що оборонний
бюджет країни значно збільшився за останні роки – зокрема, цьогорічний рівень фінансування державного оборонного замовлення складає 21,3 млрд. гривень, що у 20 разів більше,
ніж у 2013 році (1,09 млрд грн.), а рівень фінансування сектору безпеки і оборони України в
поточному році становитиме 5,37% від ВВП (у 2013 – до 1%). Олександр Турчинов наголосив
на важливості подальших реформ оборонного сектору, оборонно-промислового комплексу,
зокрема, у частині переходу на стандарти НАТО, прозорості формування оборонних замовлень. «Питання єдності Європи у протидії російській агресії – питання безпеки не тільки України. Це питання безпеки всіх європейських країн, – наголосив він. – Це питання майбутнього
Європи». «Тільки єдність Європи, і такий важливий безпековий фактор, як сильна українська
армія, сильний сектор безпеки і оборони нашої країни, сьогодні найважливіші фактори захисту миру і безпеки у Європі», – зазначив Олександр Турчинов, додавши, що в України немає
альтернативи європейській і євроатлантичній інтеграції.

Арсен АВАКОВ:
Ми будемо поважати будь-який вибір
українського народу і готові організувати
безпеку другого туру виборів
Міністр внутрішніх справ, представник «Народного фронту»
Арсен Аваков заявив, що Україна витримала велике випробування під час першого туру виборів. Попереду не менше
навантаження – другий тур. Але підрозділи МВС готові забезпечувати демократичні вибори. «Думаю, що основні ризики турбулентності, пов’язані з кампанією зміни влади вже пройдено. Думаю, що ми будемо
поважати вибір українського народу і процес передачі влади, перехід до наступного циклу
влади пройде спокійно. А ми зможемо забезпечити цей процес», – наголосив він під час 12-го
Київського Безпекового Форуму. Міністр внутрішніх справ наголосив, що саме безпека була
важливою компонентою на цих виборах. «Тільки в тому випадку, коли громадянин буде переконаний, що він зможе спокійно проголосувати, коли він знатиме, що його голос захищений
– тільки тоді будуть вільні, демократичні вибори», – зазначив він. Арсен Аваков розповів, що
лише тісна координація підрозділів МВС і громадянського суспільства дозволила провести
дійсно демократичні вибори.
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Андрій ПАРУБІЙ:
Все, що формує ідентичність, суспільство і націю, –
фундаментальні речі, які є запобіжниками агресії і
ключовими питаннями безпеки
Голова Верховної Ради України, представник «Народного
фронту» Андрій Парубій під час виступу на 12-му Київському
Безпековому Форумі наголосив, що все, що формує ідентичність,
суспільство і націю, – фундаментальні речі, які є запобіжниками
агресії і ключовими питаннями безпеки. Спікер підкреслив, що
«незворотність зовнішньополітичного курсу України – це питання
не лише безпеки і майбутнього України, але рівно ж це і питання безпеки Європейського Союзу, і всього вільного світу». За словами Андрія Парубія, у
сучасному світі і сучасному вимірі безпека – це не лише танки чи зброя – «головний і вирішальний бій йде за серця і розум людей, а вже потім приходять танки». За його словами, сучасному світі інформаційна зброя – це ключовий метод атаки, агресії і поневолення.
«Тому що танки приходять після того, як відбувається перемога на фронті ідей, – наголосив
він. – Для українського парламенту і для мене як для Голови Верховної Ради України усі ці
роки були одними з ключових ті речі, які формують ідентичність, які формують суспільство,
націю. Власне, ці фундаментальні речі є основою і запобіжником агресії і є ключовими питаннями безпеки». Тому, переконаний Голова парламенту, важливо усвідомити, чи будемо
давати відповідь на ключові виклики національній безпеці України, «чи зможемо протистояти, чи пустимо руський мір до себе додому, до кожного». «У ці дні від кожного з нас залежатиме, якою буде Україна. Для цього не треба бути на Майдані чи фронті, бо фронт буде
проходити на кожній дільниці», – наголосив він.

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ:
Кандидати в президенти мають представити
своє бачення гуманітарної політики на п`ять років
Фіналісти другого туру виборів Президента-2019 мають представити своє бачення гуманітарної політики, яку вони вестимуть в разі
свого обрання, наголосив голова Комітету Верховної Ради України з
питань культури і духовності, народний депутат фракції «Народний
фронт» Микола Княжицький. «Днями один із кандидатів оприлюднив
список своїх радників. Людина, яку пропонують радником з питань
гуманітарної політики, прямо виступає проти української мови як державної, прямо виступає
за повернення кращих зразків того, що було в Радянському союзі. Саме зважаючи на це,
я звертаю увагу – настільки важливим є ухвалення цього закону (мовного. – Ред.). Я хочу
закликати усіх кандидатів засвідчити свою позицію щодо гуманітарної політики особисто», –
сказав він. «Обидва фіналісти виборів мають засвідчити, що їхня гуманітарна політика буде
підтримувати розвиток української держави за підтримки мови та культури», – підкреслив
народний депутат. Микола Княжицький також застеріг народних депутатів, що неприйняття
закону про мову не лише залишає країну в непростій ситуації, а й «кидає в хаос невизначеності та протистоянь, які Україні точно не потрібні».

«НАРОДНИЙ ФРОНТ» ДІЄ
Вісник онлайн 8-14 квітня

Віктор ЄЛЕНСЬКИЙ:
Релігія є важливою складовою світового порядку
Народний депутат фракції «Народний фронт» Віктор Єленський
наголошує, що релігія є дуже важливою для зміни чи утримання
світового порядку. «Вперше на Безпековому Форумі ми говоримо про релігію та релігійні інститути, тому що раніше ніколи не
було такої хвилі зацікавленості релігією та церквою, як у ці дні.
Минулого року найпопулярнішим словом в Україні було слово
«томос»: у пошукових системах воно залишило далеко позаду
такі слова, як: «біткоїн» та «євро бляхи», – сказав народний депутат. Ще одним популярним терміном, який, на жаль, не перекладається українською, став securitization of religion, – додав він.
Представник «Народного фронту» пояснив, що цей термін наразі є дуже популярним у пошуковиках, оскільки всі – і аналітичні центри, і уряди, і релігійні лідери – говорять про те, що «в
релігію намагаються встромити це жало ненависті й нетерпимості». «Це спроби використати
релігію та релігійні інститути для боротьби з цінностями людської гідності, демократії та прав
людини. Від «Ісламської держави» до так званої православної армії на Донбасі релігія використовується для того, щоб «підважити» ці цінності», – зазначив народний депутат. «Сьогодні
багато говорять про наші цінності й про те, що наразі релігія є важливою для кожної окремої
особи. Але менше ми говоримо про те, наскільки важливою є релігія для суспільств, для країн, для зміни або ж, навпаки, утримання світового порядку. Про те, що зараз це дуже важливо, сьогодні говорять і світові лідери, і прості люди», – зазначив Віктор Єленський.

Георгій ЛОГВИНСЬКИЙ:
Наші спільні зусилля дозволяють ефективно
протидіяти спробам Росії зняти санкції
Завдяки зусиллям української делегації в Парламентській асамблеї
Ради Європи (ПАРЄ), та консолідованій позиції решти делегатів, Росія не змогла добитися ухвалення рішення про зняття санкцій. «Росія
в ПАРЄ спробувала озвучити меседж, що Європа хоче її прийняти,
незважаючи на її агресивні дії. І якщо б Європа хотіла скасування
санкцій з Росії, то більшістю таке рішення було б ухвалене», – сказав народний депутат фракції «Народний фронт», член української делегації у ПАРЄ Георгій
Логвинський. Він додав, що українська делегація змогла зробити так, щоб Російська Федерація не почула та не отримала запевнення в скасуванні багатомільярдних збиткових для
РФ санкцій. «Ми також продемонстрували, що українці можуть самі вирішувати свою долю
та бути суб‘єктами ухвалення рішень, а не об‘єктами, незалежно від того, в яких місцях ухвалюватимуться такі рішення», – додав він. Однак Георгій Логвинський зазначив, що в світі
справді створюється проросійська коаліція, яка лобіює інтереси РФ на різних міжнародних
майданчиках. Також, за його словами, зараз Європа змінюється, і Україна повинна адаптуватися до цих змін. «І місце в оновленій Європі ще треба буде завойовувати, відвойовувати та
захищати. Ми повинні це робити, і ми вже це робимо. І зараз країна з таким великим фінансуванням і лобістськими можливостями, як Росія, не може зняти з себе європейські санкції
в ПАРЄ ось уже протягом п‘яти років», – підсумував Георгій Логвинський.
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В Україні розширили заповідні території
Ініційоване Міністерством екології та природних ресурсів розширення територій природничо-заповідного фонду України на майже 80 тисяч гектарів (приблизно, 0,13% від площі країни) схвалене
главою держави. «Вітаю це рішення. Воно підтверджує, що останні
кілька років ми вели правильну і послідовну політику у сфері природно-заповідного фонду. Насправді це вкрай необхідний крок.
На нього чекала велика кількість людей як в Україні, так і за її межами. Адже розширення територій ПЗФ передбачено в Угоді про
асоціацію з ЄС та рядом інших зобов’язань України, які регулюють
міжнародну екологічну політику. Якщо українці прагнуть жити за європейськими стандартами, то це апріорі означає і турботу про заповідні території», – пояснив очільник міністерства,
представник партії «Народний фронт» Остап Семерак. Він зазначивши, що з врахування нових
площ, Україна наближається до 7% заповідності території, тоді як у 90-х роках йшлося лише
про 3% заповідних територій. Водночас міністр нагадав, що у країнах Європейського Союзу
середня цифра заповідності становить 18%.
«Україна має унікальні природні об’єкти. Ми зобов’язані їх зберегти. Це наша відповідальність
як перед сучасниками, так і нашими нащадками. Хотів би, щоб це усвідомлювали всі учасники
процесу під час дискусій про доцільність створення національного природного парку в тому чи
іншому регіоні. Я дякую, що цей конструктив був у процесі розробки підписаних Президентом
указів і розраховую, що він збережеться і в майбутньому», – розповів Остап Семерак.

Ігор Жданов закликає місцеві органи влади
за прикладом Черкаської міськради встановлювати
додаткову доплату тренерам ДЮСШ
В Черкасах міська рада встановила додаткову доплату тренерам
ДЮСШ, Мінмолодьспорту закликає регіони наслідувати цей приклад.
Очільник відомства, представник партії «Народний фронт» Ігор Жданов нагадав, що в умовах децентралізації місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування мають право самостійно впроваджувати нові підходи до матеріального заохочення працівників і створення для них додаткових
мотиваційних засад. Яскравим прикладом такого підходу є рішення Черкаської міської ради
щодо встановлення додатково до діючих заохочувань доплати у розмірі до 50% від посадового окладу тренерам дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які передбачені у бюджеті міста. «Ми
вітаємо таку ініціативу, та просимо, передусім, обласні, а також міські та районні ради наслідувати її. Це значно вплине на престижність професії тренера і підтримає створення необхідних
умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді», – зазначив Міністр Ігор Жданов. Наразі Міністерство молоді та спорту України звернулось із листом щодо підтримки такої ініціативи до всіх
обласних адміністрацій та органів місцевого самоврядування а також до Асоціації міст України.
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